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„Po smrti zabalili by do zlatohlavu, za živa

se neptají: love co je ti!"

Na mnohé pracovníky na naší národní roli

hodí se tato slova Nmcové, avšak pedem na ni

samu. Tak málo ocenní a porozumní dostalo

se tuším nemnohým vynikajícím duchm a pece
byla Nmcová jednou z nejgeniálnjších žen e-
ských našeho vku! Než nedostalo-li se jí od-
vdení u souasné intelligence, nezapomínal na
ni náš eský lid a zbudoval své pítelkyni, ui-
telce a bojovnici v srdci svém pomník nejkrá-

snjší. Vylíiti nestrann a vrn život i snahy
Nmcové, jest úkolem této práce; budu šfasten,

podaí-li se mi dostáti tomuto milému a zárove
estnému úkolu.

„Až umru," napsala jednou Nmcová, „m-
žete pak mj životopis napsat — po chvilkách
Vám všecko povím a napíšu, na bych cosi za-

mlela, ani ty touhy dívího srdce, ani jak jsem
se nauila krásu znát, nic — dokonce nic!"

Bohužel zbylo nám z tchto dopis nemnoho a ze

zbylých nebylo lze do všech nahlédnouti ; tím z-
stane ovšem práce tato kusá, avšak pispje snad
k tomu, že ponenáhlu dovíme se více o poz-
stalosti Nmcové, pro ni nejvýše zajisté charakte-

ristické. Vypravuj ef o ní Svtlá:
1*
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„Korespondence Nmcové byla nad míru roz-

vtvená. Osvojivši si gramatikáln jazyk eský,
poala si nejdíve pro vlastní cvik i aby poznala
sloh a zpsob psaní jiných, dopisovati s velikou
adou osob jí co do smru sympatických, na roli

národní jako ona inných. Avšak zábava ta, v níž

shledala asem velikého zalíbení, stala se pro ni

brzo osudnou, neb kruh dopisovatel každým
rokem se rozšioval, a konen si poala dopi-

sovati i s osobami, jichž nikdy díve nespatila,

s pátely to jejích pátel, kteí vidouce u nich

její rozkošné dopisy, i co do písma pravé to

skvosty, práhli, aby nemohouce se s ní osobn
stýkati, aspo písemn dvrnji piblížiti se jí

mohli. Listy ty vadily Nmcové v práci: „Vera
jsem mla chuf nastíniti si novelu," íkávala,
„avšak bylo mi neodkladn na ty které listy od-

povdti. Celý den jsem pi nich ztrávila a když
jsem si konen veer na svou novelu vzpomnla,
tož jsem se cítila tak mdlou, tak vyerpanou, že

jsem nástin zamyšlený odložiti musela." Jednou
chtla myšlénky vkládané do dopis složiti v lánku.
Možná, že pemýšlela o tom, ale k uskutenní
nedošlo. "Oznámila mi místo toho za njaký as,
že nejsou její myšlénky v pátelských dopisech
roztroušené tak ztracené, neb neopomenou prý
osobnosti, s nimiž si dopisuje, svoje korespon-
dence uveejniti . . « což však bohužel posud málo
se stalo."

Prameny: Svtozor 1868, Národní listy 1862,
Nauný slovník, Sojka (Naši mužové 1862), K.
Svtlá (Z literárního soukromí v Žen. listech

1880), Vzájemné dopisy Antonie elakovské a
Boženy Nmcové z let 1844—1849 (Z let probu-
zení v Ženské bibliotéce 1873), E. Krásnohorská
(Dv básníky lidu v Cas. es. mus. 1880), Pa-
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mti J. V. Frice a. j., „Svtlé vzpomínky" ru-

ského pítele Nmcové, A. N. Pj^pina („Božena
Nmcova, biografieskij oerk, v Rus. Vstníku
r. 1871) nemohl jsem se bohužel dodlati. S díkem
jest mi též vzpomenouti hojnýcn zpráv ústních

J. V. Frice a Ferd. Schulze.

Na Král. Vinohradech na den sv. Václava 1888.

J. H.



I.

život Boženy Nmcové.

.Poctivé Brdce, upímné snaženi
stát se vždy dokonalejší, prospt
národu, se sIlj moje jsou — to
jest to jediné, co mne nad oby-
ejné ženské staví, které pro nic
nežljou na svt."

S, Nmcová.

Pi samé zdi vyšehradského hbitova, v blízkém
sousedství hrob Bol. Jablonského a V. Beneše
Tebízského, stojí prostý, blavý kámen, na nmž
zobrazena jímavá scéna: Babika odhaluje drob-
ným vnukm tajnosti své malované truhly, vy-

kládá stoleté kroje, vypráví píbhy k nim se po-

jící, vzpomíná na doby minulé, drahé osoby
i kraje, od nichž nemže se její srdce odlouiti,

a za vzpomínek tch vlhne oko staenky a ruka
se chvje . . .

Jaký to kontrast mezi touto vetchou, zadu-
manou staenkou a smavymi, ilými líky jejích

vnouátek, mezi šedým stáím a svžím mládími
A význanji vru nemohl umlec ozdobiti po-
mník té, která již na tetí desítiletí pod ním
dímá, pomník Boženy Nmcové! V jejím život
snoubily se v skutku ony dv protivy : starobylost,

zobrazená babikou a vylíená s takou úctou
i láskou mistrným pérem Nmcové v pestrých



povídkách, obrazech, popisech, cestopisech a. j.,

i mladost ducha obrozené, moderní Evropy, kteráž
jemnými žilkami prosvítá ze tkániva literárních

prací jejích, avšak nejpatrnji zíetelna v jejím
život, mladém a svžím až do smrti.

A. N. Pypin nazývá ve své Historii literatur

slovanských Nmcovou „jedním z nejpknjších
zjev v eské literatue"; na doplnní výroku
toho pidali bychom, že patí k nejcharakteri-

stitjším zjevm eského života XIX. století

vbec. A nenacházíme-li v jejích spisech moc-
ných myšlének, plamenných výbuch vášn a vy-
zývavosti, nesmíme hledati píiny tak v nadání
a povaze ducha Nmcové, nýbrž v pomrech vnj-
ších: pomry tyto pinutily mohutného ducha
Jungmannova skrývati se pod maskou „tichého
genia", ony uinily též z Nmcové prostou vypra-
vovatelku a uitelku eského lidu.

Chceme -li nahlédnouti hloubji v duševní
dílnu obou, nestaí proítati pouze literární práce
jejich a spokojiti se s listy pro veejnost ure-
nými, nýbrž teba vyhledati pohled do nejtaj-

njšího koutku jejich srdcí a duch a podlé nho
vysvtlovati psychologický život se stálým zetelem
ke spism a spisy se stálým zetelem k životu.

Ukazujef každé dílo literární, jako úin na svou
píinu, na duševní stav pvodcv, jejž shledá-
váme ve všech jeho výtvorech, jenž dílo to pod-
minuje a jehož známost potebná jest k vysv-
tlení jeho.

A na druhé stran porozumíme rázu ducha
spisovatelova jen tehdy, když poznáme stav duch
jej obkliujících a podmiujících, když se vžijeme
do duševního ovzduší, v kterém žil. Nmcová
žila mezi rokem 1820—1862. Jakéž to tehdy
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vály proudy Evropou vbec a echami zvlášt

a kterak psobily na ducha Eaší Boženy?
V Babice vzpomíná Nmcová o štdrém

dni známého vštní s lodikami pouštnými na

vodu: její a bratrova vypluly až do prosted ná-

doby a tam se potopily. „Hete, hete, vy díve
umete než myl" zvolala Adélka s Vilímkem. „Co
je víc, jen když jsme byli daleko," odpovdla
Barunka a Jan pisvdil. V nevinné této he,
v níž zobrazila Nmcová celý svj smlý život,

shledáváme tuším uritou odpovd k naší druhé

otázce; životopis další nám ostatní jasnji osvtlí

a odpoví též k otázce prvé.

Božena Nmcová — vlastn Barbora, rozená

Panklová — narodila se 5. února 1820 ve Vídni.

Otec její, Rakušan Jan Pankel, byl štolbou ve

služb hrabte Schulenburka, který ml majetnici

panství náchodského, vévodkyni Zahánskou, za

manželku. Byl zvláštní ctitel zpvu a vzdla-
nosti i vynikal srdeností a pknou tváí, v níž

se zraila dobrota a upímnost. Pro svou roz-

šafnost, poctivost i hovornost byl od lidu velmi

vážen, a sám, a Nmec esky neumjící, lid eský
velmi miloval. Zemel roku 1848 v Zaháni ve

Slezsku. Leže již na úmrtním loži, kázal otevíti

okno, „aby se ješt jednou na to boží slunko po-

díval", naež za nedlouho duši vypustil. Svých
14 dítek miloval vele, avšak Božena byla jeho

zvláštm'm milákem; ji uil a povzbuzoval, s ní

louil se pi smrti své nejbolestnji. A jakož
láska lásku budí, lnula Božena velou k nmu
pítulností a obraz jeho vetkán ve vzpomínky její

zlatými nitkami: jOtec mohl se mnou svést, co

chtl; on m znal a vždy vlídn mluvil na nás

a já bych byla pro do ohn skoila, když se na
mne krásným svým modrým okem podíval a ekl

:
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Jdi, Bto má, ui tak a tak I Áni trest od nho
mne tak nebolel."

Jaký div, že pes tak nžné pouto lásky pe'
smykly se vynikající vlastnosti jeho na Boženu

-

básnický duch, láska k eskému lidu, ku pírod
a umní, družná povaha s milou hovorností a
touha po vzdlání. Mén vštípilo se v srdce Bo-
ženino psobení matino. Nebylo tu dosti tepla

se strany matiny, aby se sím také ujmouti
mohlo, a pda nebyla též píhodná.

Spoívalo v Nmcové od nejútlejšího mládí
cosi mužského a mnoho zvláštností jejích dá se

odtud psychologicky vyvoditi. Matka Nmcové,
eška Terezie Novotná, byla žena nevynikající
nad své okolí: milující dcera, cho a matka,
pelivá hospodyn, jinak paní dobrá a rozšafná;

astou osamlostí — nebo muž její asto opouštl
rodinu jda za panstvem svým — a mstskou škro-

beností utvoila se z veselého selského dvete
paní málomluvná, více vážné povahy a vážnosti
této neodložila ani v zacházení s dtmi: „Matka
písná, k nám dtem málomluvná, vždy mi všecko
zhurta porouela a za vše hned trestala a za trest

jsem ji mla vždy odprosit a podkovat. To bylo
mi nco hrozného a nikdy jsem to neudlala,
kdyby mne byla utloukla. Mnohdy mne cit k tomu
pudil, ale noha se z místa nehnula a ústa se ne-
otevela."

Již roku 1821, kdy bylo naší Božen sotva

IV2 roku, pisthovali se rodie její do Ratiboic
na „blidlo", pívtivou to samotu venkovskou
na Náchodsku.

V básni Moje vlast vzpomíná Nmcová této

události, tak rozhodné pro její život:
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eská zem m nezrodila,

Pece je mou drahou vlastí,

A eškou se nazývati

Je mi chloubou, je mi slastí.

Cizí dcko v rájaplné

Lno své m's pesadila,

A co vlastní dít svoje

S vrnou láskou vypstila.

Kdož by tebe nemiloval,

Pelivá ty dobrá máti?
Jak ti nemám za tvou lásku

Srdce své i duši vzdáti?

e ta krásná, libozvuká,

Jak mi nemá býti milá?
Vždyf m modlit, mluvit, zpívat

esky jenom má uila.

Žalost-li mou duši tíží,

V ei té jen bol vylívám;

Radostí-li srdce skáe,
eskou píse si zazpívám.

^Miluji t" milosladce

Ze rt jeho vyplynulo,

Když m rám prvníkráte

K sob vroucn pivinulo.

echu srdce jsem zadala,

Vlastence za muže mám,
A co statné syny vlasti

eské dti vychovám.

Až se pak i mn piblíží

Neúprosné smrti stín:

Usteleš mi chladné lžko.
eská máti, ve svj klín.
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;,Bylo to stavení nevelké" — líí Nmcová
svj domov, „ale hezouké. Okolo oken, obrá-

cených k východu, táhla se vinná réva, ped okny
pak byla malá zahrádka, plná rží, fial, resedky
i salátu, petrželky a jiné drobné zeleniny. Na
severo-východní stran byl ovocný sad, a za ním
táhla se louka až ke mlýnu.

Velká stará hruška stála pi samém stavení,

kladouc se všemi svými vtvemi na stechu šin-

delem krytou, pod níž hnízdilo mnoho vlaštovic.

U prosted dvorka stála lípa, pod ní lavika. Na
jihozápadní stran bylo menší stavení hospodáské,
a za tím táhlo se chrastí a koví až k splavu
nahoe. Okolo stavení vedly dv cesty. Jedna
vozová, kterou mohl nahoru podél eky k Riesen-
burskému dvorci a na ervenou Hru, aneb dol
ke mlýnu i vždy podél eky až do nejbližšího

msteka, malou hodinku cesty vzdáleného. Éeka
ta je divoká Úpa, která utíká s hor Krkonošských,
vrhajíc se pes sráze a skály, proplítajíc se úzkými
údolinami až do roviny, kudy bez pekážky do
Labe pospíchá, ustavin mezi zelenými behy,
majíc s jedné strany vysoké strán, porostlé roz-

liným stromovím. S pedu stavení, tsn vedle

zahrádky byl chodník podél strouhy, kterou si

vedl mlyná od splavu na mlýn. Od stavení pes
strouhu byl mstek na strá, kde byla pec a su-

šírna ... Za splavem vedla cesta pod píkrou
strání k mostu, za mostem pak šlo se topolovým
stromoadím až do Riesenburku. Nad pilou byl
holý vrch ... Za pilou se údolí víc a více úžilo.

Vrchy byly jedlinami a smrinami porostlé, které

svým stínem skoro celou šíi údolí zatemovaly."

Zde pidružil se brzy k initelm psobícím
na rozvoj Nmcové nový, nad jiné dležitjší, ba-
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bika* Babika byla tuším y prvotném Tychování
Boženin tím, ím je dojemný její obraz v lite-

rární její innosti. Nžná kvítka, již pírodou
a otcem zasazená v duši její, pstovala babika
s láskou, jakouž kdy jen babika ke své vnuce
mže chovati, a s porozumním, jakéhož podává
zkušené stáí pamatující stále na doby vlastní

mladosti. S truhlou babiinou otevela se ped
zrakem Nmcové bohatá pokladnice eského lidu

a eského venkova, z níž Nmcová tolik nám vy-

nesla skvost, jejími bohatými upomínkami, jejími

pohádkami, jejím romantickým zjevem rozezvuelo
se bezvdom již v útlém mládí srdéko snivé

vnuky tóny píbuznými mohutné melodii evrop-

ské, jíž íkáme moderní romantismus.
Na píklad stjtež zde z její Babiky a j. as-

po nkteré upomínky na ty blažené chvíle dtství,

na všechna ta zlatoplodným zrnm podobná slova,

jež zstala drahými kameny v rámci jejího života.

„Moje babika byla jen sprostá žena, ale ona
znala z vtšího dílu eskou kroniku a nejradji

nám z ní povídala; zaasté dokládala: Vidíte,

dti, jak slavná byla eská zem a jak byli eši
všude váženi, a nyní se jim smjou. Já se toho

nedokám, ale vy se toho snad dokáte, že to bude
jinak. Zpomete si, dti, asto, když vám babika
povídala, co musela pro eskou e vytrpt, a ne-

dejte se nikdy zavést. Já se neuila nmecké
ei, pohrdla jsem dobrým živobytím a radši jsem
šla do chaloupky v echách, než bych zstala
v cizin. Svj k svému, doma je nejlíp . . * Milujte

tedy i vy eskou zem co matku svoji nade všecko,

pracujte pro ni jako hodné dti a proroctví

(o zkáze její) se nevyplní. Já se vás co mužných
nedokám, ale nadju se, že na babiina slova

pamatovat budete," doekla babika pohnutým
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hlasem. „Já je nikdy nezapomenu," šeptala Ba-
runka, schovávajíc tvá do babiina klínu.

Pod dojmy takových slov, takové pírody, tu

klidné, usmvavé, tu rozbouené, tu kvetoucí, tu

zahalené blostným rouchem zimním, uprosted
tch prostých slavností venkovských i prostého

davu eského lidu, mezi nímž asem zjevovala se

jako víla knžna s komtessou, trávila Nmcová
své dtství. Veer naslouchávala tajemným po-

hádkám a zdálo se jí, „když oknem vyhlédla na
holé strán a zasnžené údolíko, že tam vidí raj-

skou zahradu, palác z drahého kamení, ptactvo

ohnivých barev, paní, jimž zlaté vlasy od hlavy

splývají, a zamrzlá eka promnila se v modravé,
vlnící se moe, na jehož vlnách krásné víly v la-

sturách perlových se houpaly".

Jímavou duši její rozechvl tu obraz k do-

jemné modlitb, v níž vidla živého Krista klo-

nícího se k Samaritánce: ,Ani jsem oi od nho
neodvrátila pi modlitb, a tak dlouho na jsem
hledla, až to nebyl pouhý obrazí Ped mým
zrakem stál s tlem: k nmu jsem se modlila,

jeho prosila za vše, cokoli jsem kdy potebovala.
Otec mne chválil, že jsem pobožná, dával mne
za píklad ostatním, kteí pi modlení veer oby-

ejn dímali a ve dne zívali a jeden dru-

hého štochali. Oni nevidli ped sebou živý obraz

Krista — I'

Jindy unášel ji ozáený chrám znjící slav-

nostním zpvem: Vstalt této chvíle ctný vy-

kupiteli že „se jí prsa dmula a ji to pudilo ven,

ven do šíré prostory, kde by mohla dát prchodu
nevýslovnému jásotu, který jí v duši hlaholil.

Celý veer bylo jí po také chvíli neobyejné
milo, a když jí dávala babika ,dobrou noc*, vzala

ji okolo krku a pustila se do pláe. A staenka se-
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hnula se, políbila vnuku na elo a pohladila jí

líce, neíkajíc ani slova. Znala svoji Barunku 1"

A o mohutnji musila dojímati tak jemný
cit a bujnou fantasii velebnost pírody! „Co jsou
varhany, co je kadidlo proti zpvu ptaímu, proti

istému vzduchu jitra jarního. Nevdla jsem
tenkráte, co to ve mn zpívá, jaká radost ádi'a má
šíí, ale tak volno mi bylo, že bych samou roz-

koší s tepetavým skivánkem vzhru se byla

vznesla a s ním slunci vstíc letla!"

Sniv hledívala na oblohu, „na níž se tvoily

blíže západu nejkrásnjší obrazy. Tu vystupují

na svtlé pd tmavé hory v ohromných obrysech,

podivných forem; tu dlouhé hbety les, tu malé
vrchy, na nich hrady a kostelíky; tu na rovin
zdvihají se štíhlé sloupy a oblouky bran, jako

ecké stavby, na západu pak rudá zá lemována
je zlatými hieroglyfy a arabeskami, a ty hory,

lesy i hrady se rozcházejí a podivnjší ješt formy
se na jich míst tvoí.

Dveti se to tak líbí, že volá babiku na
horu . .

.«

Jesti jedna velká kniha bez omylu, bez vady,

a ta velká, svatá kniha sluje kniha pírody.

O pilnji Nmcová ítala v knize této, když
ped živou fantasií její tak obživovala písmena,

vty i stati, mluvíce mohutným hlasem k její chá-

pavé, pozorné mysli!

Ve tvrtém roce zaalo Nmcové uení : „Když
mi byly 4 léta, pinesla mi matka z jarmarku ta-

bulku, na níž byl lístek, potištn ernými liter-

kami; nad nimi byl vymalovaný ervený kohoutek.
,Tu máš tabulku, když si pamatuješ písniky,
mžeš si pamatovat i písmenka,' pravila mi matka".
Prvým uitelem stal se nyní „pan strýek, tak ho
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všickni volali, akoli nebyl nikoho strýcem, také

nm povídali, že umí víc než chleba jíst. K tomu
jsem druhý den šla s tabulkou se pochlubit, a on
sám se nabídnul, že mne nauí literky znát.

1 nauil mne je znát, potom dohromady skládat

v slabiky a ze slabik skládati slova; tak jsem se

hrav a pomalu íst nauila. Pi tom jsme také

zárove psali na velikých olovných knoflíkách,

co ml na modré kamizole našité a u dlouhé

vesty s velikými kapsami uil mne strýc poítat.

Ale v lét málo jsme se uili, více mne vodíval

po zahrad, uil mne, jak se který strom jmenuje,

dívali jsme se, jak velky pracují, aneb jsem
s ním v kvtné zahrad pracovala, malikou mo-
tykou okopávala a zalévala z malé konévky.
Práce moje za mnoho nestála, ale tšila mne,
a strýc ml též ze mne radost. V zim jsme se

více uili a když jsem byla hodná, ukázal mi
strýc knihu, ve které bylo mnoho krásných pták
a kvtin; povídal mi také nkdy pohádky a uil
mne zpívat."

V 6. roce pišla Nmcová do školy ve Ska-
lici; zajímavý jsou její dojmy z této zmny, jež

nám popsala v povídce Pan uitel.

„Bylo mi 6 let, když se rodie zaali radit,

kterak to bude se školou. U nás školy nebylo;

dti musely chodit na uení do msta, hodinu
cesty vzdáleného. Káno šly, veer pišly. Mn
by se to chození bylo také líbilo; dti vypravo-
valy, jak po cest skotaí, jak si v as jah^d a
borvek s cesty do dubiny zaskoí, jak chíapci

po stromech lezou, a o rozliných hrách, jimiž

se po cest do školy a mezi polední hodinou
ped školou baví. Rodie ale mli z toho jiný

rozum, pravili, kdybych celý den sama sob osta-

vena byla, že bych zvlela, a proto se uradili se
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strýcem, že mne dají do Chvalína, abych tam
chodila do školy a u paní kmotry že budu ve
strav. Sousedé mínili, že by mne rodie neméli
dávat do vesnické školy, že se niemu nenauím,
ve vesnicích že nebývají tak cviení uitelé jako
v mstech; ale rodie zstali pi svém a bylo

s provoda, když mne otec odvezl do Chvalína na
uení. Myslilif moji rodiové a nemýlili se, že

k životnímu vzdlání mi lépe škola vesnická

s ádným, svdomitým uitelem, než škola mstská
poslouží. Znala jsem školu jen dle povsti, co

mn o ní sousedovic dti vypravovaly, a to bylo

takové, že jsem mla ped školou strach. K tomu
i domácí pispívali; nebo jak mile jsem nco
dokázala, hned mi vyhrožovali: ,No pokej, pokej,
jen až pijdeš do školy; však oni t tam nauí
býti tichou!' A stará chva, chtíc mne potšit,
íkávala: ,Milá dušinko, to už jinak na svt není:

uení je muení, to si musíme každý protrpt. Já
když chodila do školy, byla jsem bita jako žito.*

Slýchala jsem též poklasnou, ana se proti škole

zpouzívala a vzdorné tvrdívala, že své dít do školy

nepošle, že sama do školy nechodila, a akoli ne-
umí ani íst ani psát, je pece živa. Aby však
dít její umlo na modlitbách íkat a se podepsat,

tomu že je tatík sám za nkolik zimních veer
nauí. Vidla jsem tutéž poklasnou, anaž jindy

sama své dít nemilosrdn prala a kikem a laním
ku škole vyprovázela, byvši k tomu úedn donu-
cena. Nebylo tedy divu, že jsem se školy bála co

njaké muírny. Když jsem první ráno v Chvalín
se probudila, zdálo se mi, že nikomu na svt není

tak zle, jako mn; plaíc jsem vstávala, plaíc se

oblékala. Pi snídaní kázala paní kmotra tet
Anežce: ,Až pjdeš pro maso, vezmi tu holku
8 sebou do školy; ohlášena už je'. Ve mn to
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hrklo jako v hodinách, ale plakat jsem se ped
kmotrou bála. Zvyklá na známé, pívtivé tváe
a laskavý pohled rodi, na starostlivost jejich,

když mi cos chyblo, na políbení matino a kížek
veer, než jsem ulehla : nemohla jsem pivyknouti
novým tváím, které se na mne tak chladn a jak

se mi tehdáž zdálo, lhostejn dívaly. Mla jsem
srdce jako v kleštích a pU na kahánku. Teta
Anežka vzala košík, a mn zavsili mošinku se

slabikáem pes rám. Tu nemohla jsem se zdržeti

pláe, a když se mne kmotra ptala, co mi je, na-

padlo mi v úzkosti té vymluviti se na nemoc, j*akž

jsem to slýchávala doma, že to dti dlají. ekla
jsem tedy, že mne bolí žaludek. Ale paní kmotra
byla žena moudrá a poznala mi na oích, že Ihu;

zaklepajíc mi na rameno, pravila s usmáním : ,Nech
ho bolet, však on pestane; jdi jen do školy —
k uení potebuješ hlavy!' I zastydla jsem se;

Anežka chopila mne za ruku a šly jsme. Dole
u vrátek napadl mne strach; i chytila jsem se

pilíe — a že do školy nepjdu. ;;No tohle by
byla pkná vc!" zaala Anežka. „Pro pak té

sem rodie dali, než abys do školy chodila?" „Až
zítra pjdu!" prosila jsem. — „Dnes jako zítra,

škola zstane školou; jen ty pojd, nikdo t tam
neukousne^-, broukala teta. — ;,Ale oni mne tam
budou bít", vzlykala jsem. — rKdyž budeš hodná,

nebudou t bít; pan uitel je hodný. A nyní chut
pojd, sice ti udlám hanbu a povedu t na pro-

vázku do školy" 1 Vidouc, že mi vše nic plátno,

šla jsem jako bez vle; pro slzy nevidla jsem
na cestu a pes každý kámen jsem klopýtala."

Jako asto pozdji pesvdila se tu Nmcová,
jak mnoho vzdálena povst od pravdy. Sotva po-

sedla v obávané škole chvilku, zapomnla na strach

a vtipnou hlaviku zamstnávala pouze „zlatá
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kniha". A o nkolik let pozdji^ jak vele vzpo-

mínala na doby zde ztrávené! „Šest let byla jsem

v Chvalín a emu jsem se tam nauila, to mi
zstalo dobrým základem dalšího uení; a nejen

já, ale YŠickni, kteí jsme tam do školy chodili,

na pana uitele s vdným srdcem pamatovati

budeme. Nauil nás milovati Boha, vlast a bliž-

ního jako sebe samého. — Mramorový kíž se

zlatým nápisem, peklenutý jasanem, stojí na jeho

hrob, ale krásnjší a trvalejší je pomník ten,

kterýž sám si vystavl v srdcích svých vdných
žák a žáky, z nhož podala nám Nmcová do-

jemný obrázek v povídce Pan uitel.

Od roku jedenáctého žila Nmcová ve Chvalko-

vicích, uíc se nmin, šití, hudb a zpvu. Není
pochybnosti, že její nžný, poetický cit nalézal

v hudb obliby, a Nmcová také po celý život

zstala nadšenou její obdivovatelkou: „Hudba je

sladká, líbezná mluva, každému srdci srozumitelná.

Pro city, pro nž by v žádné ei slov se nenašlo,

ona má výrazu, v ní každý najde ohlasu" ; ale že

by mla zvláštní nadání k hudb, nepodobá se

pravd. „I já se uila pozdji zpívat a hrát na
klavír, ale po 3 létech ekl mi p. uitel : ,Nemo
?e s tím, Btuško, nech toho, z tebe nebude nikdy

zpvaka ani muzikantka, spíše by z tebe byl dobrý

študent, kdybys chlapcem byla! Vynalož as na
nco užitenjšího!"

Nmcová poslechla této rady dobe mínné
již ve Chvalkovicích. Dobu tuto známe z list jejích

dosti obšírn a chceme se též déle pi ní zdržeti

pro její dležitost. Duch dospívající dívky vylétl

tu poprvé za humna domova, aby rozhlédl se

po širším svt etbou, a romantické okolí, v nmž
žila, doplnilo dojmy podobné z mládí. Mnohé osoby,
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s nimiž se tu seznámila, poznáváme také v poe-

tických výtvorech Nmcové.
Již tehdy prý psávala verše návodem chvalko-

vického kaplana, v nichž všude prozírá lehká a ve-

selá mysl. Dležitjší však jest ostatní. Bydlela tu

Nmcová u zámeckého správce, muže vzdlaného,
jejž sama takto líí: „Pán, u nhož jsem byla —
dobrý to pítel mého otce — byl obroním u vé-

vodkyn, rodem Prus ze Zaháni, muž prostedních
let, nejvzdlanjší ze všech úedník, ba v celém
okolí. Ml krásnou bibliotéku a to ne pro parádu.

Shakespeare, Goethe byli jeho miláky! Nejen
klas siky, on i moderní spisovatele znal, etl franc.

i anglicky, všecky lepší journaly si držel a mimo
to byl velký milovník zahradnictví. Akoli echm
pál, pece byl smýšlením zcela Nmec. Byl dobrý,

joviální muž, obdivovatel krásy, milovník dobrého
jídla a pití, hostinný, zkrátka milý lovk, a byl

by jím vždy býval a mohl mnoho psobit, kdyby
domácí pomry ho byly netížily. Paní o mnoho
let starší než on — nkdy komorná u knžny,
jak jsem pozorovala, byla vinna, že se on z kan-
celáského hned stal obroním — musela bývat

krásná, modré oi mla jako nebe a erné vlasy;

ale to byla jediná krása, co jí zstala. Nebyla také

hloupá a (byla) dobrého srdce, ale což to bylo

všecko plátno, oni se k sob nehodili a jeden

druhého trápili, jak to již nkdy bývá. Již je dlilo

to, že ona katolika byla velmi bigotni a on pro-

testant knžím nepející. Ona nedala na aristo-

kracii nieho dopustit: zpomínky na dobu, kdy
ješt komornou byla, ji inili blaženou, a on ji

za to tepal nejtrpí ironií. On by byl každý den
hosty zval a ona jen nkdy štdrá bývala. K tomu
chutnala jemu eská kuchy a ona vaila nám
podlé jakési rakouské kuchaské knihy, že jsem
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ani já mnohdy jíst nemohla, kdežto pece mj
žaludek tenkráte TŠecko ztrávil. Když vidla, že

on nejí, tu se jí oi zalily a íkávala: „Aber August,

es ist ja gut, iss nur". „leh glaub's, liebe Netti,

hábe aber keinen Appetit" *)— íkával on a ušklíbl

se. Pak vstal, vypil sklenici vína, vzal hl a šel

na pole — to bylo vždy znamením, že ho nco
hnte. A to bývalo asto, pak astji a astji, až

nebylo dne, kde by nebýval veer ochmelen. A to

muselo bývat pro ni nco hrozného, nebo když
ml v hlav, zejm povídal, co se v duši jeho

dje, a nejtrpí satyrou ji pronásledoval. Kolikráte

natrefila jsem ji v pokoji na kolenou kleet, ruce

pozdvižené ke krucifixu a hoce plakat. Tu mi
bývalo jí Hto a jindy zase jeho. On by byl rád
užíval rozkoše, a ona byla skoro celý rok nemocná ,•

celý rok ve flanelu zabalená! Veer když léhala,

to se ustrojila, jako když by forman do Amsterodamu
jel. Kalhoty flanelové, sukni, lajblík a punochy;
na to si brala teplý korset, bílý a velký šátek

zavázala okolo krku. Na hlavu vzala erný pro-

šívaný epec a pes nj bílý kominíek . . . Hrozn
vyhlížela ! . . . Mli postele vedle sebe — ale on vždy
pozd do noci etl, ani si jí nevšimnul a ráno, když
se probudil, etl zase — a to vdl každý, že by zle

bylo na promluvit, když te. Ale ona byla pece
hrozn žárlivá a tou žárlivostí ho také nkdy mu-
ila. Mli 3 dti . . * a to nejvíce ho trápilo, že

ty dti nejsou tak chytré, jak by on si pál . . .

Za to já mu pišla každou chvíli o nco, tu o knihu,

tu o njaké vysvtlení a on ml z toho nejvtší
radost. Sám mi vybíral knihy; když jsem knihy

petla, musela jsem mu povídat, co jsem etla

;

*) Ale Auguste, vždy je to dobré, jen jez — Vím,
milá Netti, ale nechce se mn.
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Tykládal mi, co jsem nerozumla; ma kyli stál

globus Tždy pohotov, abych se v geografii cviit
mohla; musívala jsem veer pedítat — zkrátka

já se stala jeho milákem — a hned jsem vzbu-
dila žárlivost paní co matky. Pozdji byloh ..."

Tu, jak zmínno, poala horená etba Nm-
cové, ovšem pouze z literatury nmecké. Co vbec
stáí jejímu se vidlo píslušné aneb i nepíslušné,

než srozumitelné, sneseno v pustou klenbu záme-
ckého pokojíka: „Tisíc a jedna noc, Claurenovy
povídky. Van der Velde, to byla lektura, kterou

jsem polykala, a co mi pán nedal, to jsem tajné

z bibliotéky si vzala . * . Ale Clauren se mi zhnu-
sil, zamilovala jsem siTromlitze, Schillerovy dramy,
a zaala jsem si vypisovat básn. V hlav se mi
pletly dje skuteného a bájeného svta; chodíc

jsem mnohdy snívala, když mne kniha mocn do-

jala, a nedlala jsem si pranic z toho, když jsem
byla vylána od uitelky pro roztržitost. Já mla
jiné vci v hlav než poítání ok a kížk."

A dojmy tyto sesilovalo ovšem pimené okolí,

„zámek pólo nov pevléknutý, pólo starý ješt,
v nmž nechyblo ani temných sklep, ani hrzy-
plných bájí, tak že jsem strachy mela, když jsem
musela veer z eledníka, který byl na jednom
rohu zámku, do našich pokoj v druhém rohu
pes dlouhé chodby, osvícené podlouhlými špia-
tými okny, skrze nž když msíc svítil, ješt více

jsem se bála, ponvadž se ve temných koutech
fantastické stíny dlaly. Pomyslete si k tomu, že

jsem tebas ped chvílí, než jsem z eledníka šla,

byla slyšela, že chodívá nkteré doby v tch chod-

bách bílá paní, aneb zase že jeden z rodu Do-
benských zavraždn tam straší; že si nosí hlavu

pod paždí a v bílém rubáši od sálu po chodb
ke kapli chodívá, tedy zrovna okolo mého pokoje,
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— pomyslete si to, k tomu moji babikou již doma
rozilenou fantasii pro takovou romantiku a ne-

budete se divit, že jsem první as, jak svíku
rozsvítili, se bála vyjít ze dveí, aby mne cosi za

paesy nechytilo. A ten mj pokoj 1 já se v nm
všecka ztratila. Hrozn vysoký, temný, vysoká okna
s dubovými okenicemi, dvée též takové a v ka-

ždých dveích tžká, železná závora, kterou jsem
si na noc dvée zavela. Ale lovk zvykne všemu— i já brzy uvykla, zdomácnla jsem v starém
zámku a ráda jsem se považovala za burgfrajli,

o nichž jsem ítala".

Mladé, dospívající, krásné burgfrajli nesmli
ovšem scházeti rytíští ctitelé. Pokud známo, byli

takoví dva a bydleli nahoe v zámku. „Mladý
hoch, pánv píbuzný, též ze Zahán, který byl

jen na nkolik let v echách. Tenkráte bylo mu
as 17 let. Byl to pkný blondin, silného tla, ale

v tvái žádný výraz: byl to ješt mladý, neoke-
saný hoch, dobrý ale hloupý. Byli jsme spolu dobí
pátelé, avšak když se pravilo, že je do mne za-

milován, tu jsem se rozmrzela a bylo po kamarád-
ství". Zcela jinak vypadal rytí druhý: „Nebyl to

již mladý lovk, mohl míti asi 36 let. Sndý byl,

nevelký, ale hezky urostlý. Tvá jeho mla cosi

ábelského a pece nebyla nepíjemná. Velmi vy-

soké elo ml, málo vlas, ale lesklé, tmavokašta-
nové ; krásný vous, plná ústa, pkné zuby, krátký,

ale foremný nos. Oko ale — to bylo démonické:
veliké, šedozelené, s erným obrvím. Uml snivé

hledt, lib, že všechna dvata do nho se po-

bláznila, ale když upel na nkoho zrak a neod-
vrátil ho, co on rád dlával, snad z pouhé koke-
terie, tu bylo lovku jako ptáeti pod mocí koiího
zraku. — Byl to podivný lovk. Nkdy nejvtší
prostopášník, zhejralec a jindy zase nejpoádnjší.
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— Tu se vysmál celému svtu, žádný cit mu ne-

byl svatý a pece jsem byla svdkyní, že ml
nžný, velmi nžný cit. Zdál se chladným a byl

nejvášnivjší lovk. Chytrý byl, prohnaný ve všech

komediích lidské spolenosti, nemluvil mnoho, ale

vždy dobe. Mezi veselými byl rád, ale nikdy ne-

byl vesel. Akoli vášniv tanil, pece i pi tanci

nezdál se rozháraným, jen že byl bledší než kdy
jindy a oi že mu svítily, až byl strach. Byl vždy
jednoduše ale ist pistrojen a velice miloval

blounké a tenounké prádlo. Ped ženskými neml
pražádný respekt. Nikdy jsem ho nevidla které

políbit ruku nebo kompliment udlat, akoliv ho
všecky chtly. Naši paní ml ale dokonce za nic,

ta byla ter pro jeho vtipy. On vládl skoro domem.
Pán ho ml rád, paní se ho bála a my všickni.

Já alespo se tásla ped ním ; když na mne zrak

obrátil, když jsem se podívala na jeho chlupatou
ruku, mráz mne pošel — a pece jsem se hnvat
na nho nemohla. A já byla jediná, kterou milo-

val; já ho vidla plakat, ovšem to bylo pozdji . . .

Tenkráte jen ctil moji mladost a mohu íci, že

by i sám byl mnohdy hanebn mluvil, jak mi
naše panika íkala, pede mnou každého okikl,
kdo by jaké dvojsmyslné slovo byl promluvil. Také
mne mnohdy vyhuboval, když jsem si roztrhla šaty

pi lezení po skalách aneb když jsem vyjela na
oslu a osel mne shodil do bláta, tu se mi nejvíce

vysmál. Ale já od nho radji trpla, jen když se

na mne tak významn nedíval. To mi byl strach !

"

Nevím, kdo napsal, že láska poíná strachem,
ale pravdu tuším ml ; ze strachu Nmcové zdá se

nám prosvítati podobné hnutí srdce, ovšem ne-

uvdomlé a snad jen chvilkové. Byla Nmcová
tehdy sice tlesn dosplou, jinak však ješt dít

:

„Tlo moje rozvité již, pece ale ješt pólo panna,
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pólo dcko, nebylo plné, okrouhlé, ješt jsem se

nestydla vylézt ped chlapci na strom, aneb když
jsem šla ze školy, vyzdvihnout sukn nad kolena
a brodit se vodou, ani mi nepekáželo sednout
obkromo na kon a projíždt se po louce. To
byla doba, kdy mne ješt tšívaly nové stevíce,
šaty a pentle, že jsem se nedle dokat nemohla,
kde mi dovoleno bylo, vzít jich do kostela. Ješt
mi nebylo hanba, když mi matka ped lidmi dala
hrdu do zad, že jsem spálila jíšku, aniž jsem si

z toho co dlala, když mi otec ped chlapci stu-

denty ekl : Aber Stell dich doch grád, steh nicht
so verbogen und zieh nicht immer die Naše hinauf,

dumme Gredll Tenkráte ješt když se mužští za-

stavili kouce: Safiente, to je hezká holka! —
mn ta slova nezstala v hlav. — Smát se, tan-

covat, af to bylo již na mlát, v rátejn nebo na
louce, vše jedno, jen když jsem tancovala. Veselá
jsem byla, skotaivá, na stromy, na kon, s chlapci

se prát, honit, to byla moje radost. Ale byla jsem
svéhlavá, nerada jsem povolila . . . Smyslnost ve
mn vzbuzena nebyla. Byla jakási touha v prsou
mých, pro niž jsem ani jména ani pedmtu ne-
mla a jíž jsem ani patrn si vdoma nebyla*.

Jest zvláštním zjevem u nadanjších dívek
12—171etých, že jeví se u nich touha po život
klášterním; bývá v tom ovšem asto trochu koke-
terie, avšak za jistých okolností jest to vážným
píznakem duševní roztouženosti, ba ekli bychom
duševní choroby. Celá romantická škola XIX stol.

jest tím charakterisována, a u Nmcové shledáváme
totéž se zvláštními ješt motivy: „Tenkráte jsem
etla nejradji historii Jenovefy, tenkráte zdálo se

mi toliko o zaklených princeznách, o inech pravd
nepodobných a nejmilejší fantasie moje byla jíti

do kláštera, a to jen proto, že jsem slýchala, že
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se jeptišky mnohému uí jako studenti, a to byla

by moje radost bývala." Z fantasie té záhy yyba-

Tena byla nepknou píhodou, o níž napsal nám
Sojka: »Le vybrána pi zpovdi z této arovné
íše klamných sn, záhy poznala prpvdu u veškeré

nahot a jediným dotknutím se zem míjeli snové,

sesul se vlastními city kojený ideál mladice. Eva
podávala jednou jablko Adamovi, Adam podával

nyní Ev meruku — než Eva utekla".

Vrátivši se již v 13. roce do Ratiboic žila

Nmcová dosti jednotvárn až do r. 1837. Majíc
toliko prosté dve venkovské za spolenici, hle-

dala útchy i duševní stravy v knihách, jichž se

jí hojn dostávalo od vévodkyn Zaháské, kteráž

prohlédla záhy pkné nadání Boženino. Známo, že

G. Sandová v mládí svém utvoila si ideál muže
a jemu v zahrad postavila oltá. I Nmcová mla
tuším podobný ideál muže v mysli; bohužel ani

jedné ani druhé nevyplnily se ani zdaleka vábné
sny dívího srdce a ob marn tu neb onde jejich

uskutenní hledaly. „Když sejdu nkdy do Val-

haly mého srdce" — píše Nmcová skoro po
dvacítileté zkušenosti — „tu se ráda stavím u o-

braz mého dívího vku — to byla ta nejkrás-

njší doba — já neztratila svj ideál; nikoho jsem
nemilovala, když jsem se vdávala, já oplakávala

jen moji svobodu — naíkala jsem, že zmaené
jsou na vky krásné sny a ideály mého života.

Já hledala ideál svj, myslela jsem, že v lásce

k muži najdu ukojení všech svých tužeb, dopl-

nní sebe."

Roku 1837 provdala se totiž za Josefa Nmce,
tehdáž respicienta pi finanní stráži v blízkém Ko-

stelci. Bylo to manželství bez lásky, uzavené na

pání otcovo. Mohlo-liž roztoužené srdce cituplné

dívky upokojiti? Podstatou bytosti ženské jest pe-
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devším cit, k této stránce nesou se všechny tužby její,

v dosažení lásky spoívá hlavn blaho její, zvlášt
pi posavadní úloze, jakou spolenost žen vym-
ila. A Nmcová byla bytostí zvlášt citovou a proto

zvlášt nešastnou, když ve svých tužbách byla

sklamána. O ní nemohlo platiti, co o sto jiných

ženách platilo a posud platí, že zvykají manžel-
ství bez lásky a žijí do smrti necítíce se ani ša-
stnými ani nešastnými. Na to byla píliš vášnivá,

svobodomyslná, píliš lásky potebná: „U žen je

srdce jako z vosku, každý obraz se lehko do nho
vtiskne. Avšak což je platné, všecko se mi to zdá
bledé, plané, chladné, když to napíšu, a mn samé
se zdá, jakoby v žilách mých tekl led. Až bych
nad sebou plakala, když se pozoruji, a pece ve
mn hoí plamen nejprudších vášní. Mnohdy hrzou
pemožena rozprostírám rám, bych celý svt k pr-

soum pitiskla — mnohdy zatoužím po muži, který

by mne tak miloval, jako já bych milovala jeho— ale co to povídám — je pozd na takové ideály:

Geh ins Kloster, mein Kin^) . . . Dobrou noci
dí Hamlet . . . Dobrou noci"

Nmec nebyl takým mužem a Nmcová jej

hledala jinde . . . Smíme jí proto pohrdati? Povst,
ídící se asto krutým zákonníkem zvyk a ped-
sudk, tak inila a inívá, jedná však dle našeho
mínní tvrd, neciteln, úzkoprsn. Psychologicky
a historicky vzato, bylo jednání také jen piroze-
ným následkem zjev píinných, lidsky posuzováno
budí hlubokou soustrast k neštstí ženy, jež ztra-

tila, co mla nejsvtjšího, a úctu k hrdinnosti

její, jíž proti tvrdé spolenosti hájila sebe i svého
pohlaví. „Kde jest láska, tam není egoismu, a kde
není egoismu, tam vždycky jest doznání vlastní

'; Jdi do kláštera, holka.
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viny, tebas i mimovolné, ped lidmi ostatními;

milující srdce trpí za všechny, tím více za ty,

jejichž utrpení samo jest píinou; nemravnost
jest pouze tam, kde není lásky," praví Blinskij

a slova jeho potvrzují naše m^'nní. A Nmcová
trpla tím více, že marn hledala sídce, které by
jí porozumlo : „Mnohé svtlo mi zablesklo na cest
života, já myslila, že je to svit hvzdy, ale byla

to jen bludika, která by mne do kalu jen uvedla.

Našel bys, brate, v té Valhale (srdci) obrazy ržemi,
betanem a imortelou vnené, i perlami ozdo-

bené ; i rámce bez obrázku. Nkdy byly i za tmi
obrazy — já se domnívala ideální — ale musela
jsem k svému žalu poznat, že to špatná mazanina!
— Barvy zbledly, špinavý papír zstal — a ten

jsem vyhodila . . . Rámec ale zstal mi pro upa-

I matování, že není vše zlato, co se blýští. — Já
pocítila v život mnoho bolestí, trpkých klam,
byla jsem na kraji zoufalství, — avšak na vzdor

tomu neztratila jsem dvru a lásku k lidem!

Nkdy ovšem vidím se nešastnou, zbytenou na
svt, tak že bych s chladnou myslí odešla se svta,
ale ony pejdou zase ty doby, — jen že mnohdy-
kráte boje takové urvou kus života s sebou!"

O prvních hnutích srdce Nmcové zmínili jsme
se již, o pozdjších vyprávjí nám její básn; není

ovšem jisto, mluveno-li zde o pomru novém, i
jen pokraování prvého. V básni Moje vlast teme :

Cechu srdce jsem zadala

Vlastence za muže mám * *

.

a ToiiJia vypráví obšírnji o besídce

v níž co dívka pod veer jsem sedávala,

S touhou lásky blahosnivé na milence ekávala.

Sedli jsme si mezi kvítí na kypinu drnovou,

To pod lípou medokvtnou pod kovinou ržovou

;
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Nade námi slavík plakal v roztoužení milostném,

A dv duše rozplývaly v opojení blahostném.

Manželství perušilo toto mladé snní, uzavevši
je hluboko v srdci, odkud jen asem vyrážel pa-

prsek tu v život — hojnji, tu ve spisích — id-
eji. Tyto datují se již z Kostelce, kdež psány po-

vídky Chudí lidé a Dobrý lovk^ pkné to obrázky
z okolního venkova.

Z Kostelce pesthovali se Nmcovi záhy do
Polné. Tamjší kaplan Kunz seznámil se s Nm-
covou a uvedl ji na pole posud neznámé, na pole

eské literatury. Horující Tyl zaujal tu jako

u vtšiny tehdejších mladých spisovatel mysl
Nmcové a roznítil dávno tajené tužby vlaste-

necké, jež v prvních chvílích již vytryskly v básni
Zendm eským: •

Ženy eské, matky eské!
Slib si dejme a v nm stjme:
Pro blaho své drahé vlasti

Všecky síly obtujme!
Nejen muž bud hrdý na to.

Že dá všecko pro svou vlast;

Vzhru, ženy! my též chceme
Na oltá svou ob klást.

Muž, ach, ten má me svj ostrý,

Rám, sílu — muž má všecko;
Ale outlá, slabá žena
Jen své srdce a — své dcko.
Dít! — toto jméno sladké,

Žen nebem daný dar,

Matky! nejdražší, co máme,
Dejme vlasti v její zdar.

Prvním slovem lichotivým.

Prvním sladkým celováním
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eský zvuk jim v duši vlejme

S velým vlasti milováním.

Jmenujme jim slavné otce,

Vylitou pro právo krev,

eknte jim, jak se znovu

Hrd zvedá eský lev.

Af z nich zrostou reci statní,

Jako lípy, jako doubce;

Af z nich máme Betislavy,

Práva hájce, zloby zhoubce.

Ženy eské, matky eské I

Jediná nám budiž slast,

Vychovati naše dti
Pro tu slavnou, drahou vlast.

Stediskem tehdejšího života eského i lite-

ratury byla Praha; k ní nesly se odtud všechny

touhy Nmcové, zvlášt po první návštv její

v Praze r. 1840. Již po roce splnno její pání,

nebof koncem r. 1841 pesthovala se s man-
želem do Prahy (dle jiné zprávy teprve 1842.)

Dojem, jakýž uinil píchod její, líí nám Sojka:

„Mladinká, krásná ženuška byla takoka modlou
srdcí básnicky naladných; vše se jí koilo, vše se

jí obtovalo, zraky všech povznášely se k hvzd
tak jasn záící, vše velebilo duchaplnou paní, jež

velké myšlénky o zdar vlasti v srdci svém chovala

a v kruhu pátelském konen vlasti se byla za-

svtila." Jest dosti známo, v jak úzkém, dvrném
pátelství žili tehdejší vlastenci a spisovatelé eští;
odtud i Nmcová záhy splynula s jejich kroužkem.
Její družná povaha sama ji k tomu nutila a více

ješt jiná duševní vlastnost plynoucí z její žen-

skosti a nedostatenosti rozumového vzdlání.
Známo, že Nmcová tém ku všem dleži-

tjším inm potebovala pobídnutí svých pátel —
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ejky, NelDeského, Hanuše — a pozdji poznáme
též, k jak fantastickým plánm dala se unésti.

Ovšem takých pomr, jaké mla Sandová s Pa-
gellem, Mussetem, Michlem de Bourges, a s ji-

nými, nenalézáme u Nmcové z píin výše jme-
novaných — aneb nejsme o nich dobe zpra-

veni — avšak pátelství Sandové s Fr. RoUi-
natem, Jul. Néraudem a. j., s nimiž vymovala
myšlenky i listy, s nimiž studovala, od nichž dá-

vala se pouovati a jež oslovovala dvrným „ty",

zeteln pipomínají styky Nmcové s ejkou,
Nebeským, Šumavským, Erbenem, Tylem, Pichlem,

Podlipským, elakovským, Stánkem, pozdjšími
romantiky, Klácelem a jeho bratrstvím. O tomto
dovídáme se z listu Jana Heleeleta (z 8. prosince

1850): „Nevíš snad ješt," píše z Moravy do
Prahy, „že v nejnovjší dob jsme s Boženou c

k sob hlásili se za bratra a sestru. Matouš (Klá-

cel) dával mi ítati její dopisy, z nichžto jsem ješt
mnohém lépe, než z jejích tištných spis poznal

její povahu. Pamatuješ se snad na jistou sou-

stavu bratrstva, kterou Matouš byl v Týdenníku
navrhoval, a která se málo komu zdála praktická,

avšak snad jen proto, že je málo takových lidí

ješt, jižto by se hodili za obsah do nho. Pece
ale zaali Matouš, Nmec a Božena toto bra-

trství."

S Vác. Nebeským seznámila se Nmcová na
besed r. 1842, s dr. ejkou snad ješt díve,

za svého vku dívího. Oba také v popedí do-

plnili vdomosti její jednak v eském jazyce a li-

teratue, jednak v krasovd — dle vlastního pi-
znání Nmcové, „ejka poal tím, že mladou
paní, kteráž v tak mnohém ohledu byla ješt
venkovankou, zavedl mezi dámy, požívající povsti

co vlastenky nejpednjší a nejvzdlanjší, napo-
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mínaje ji, aby se hledla k jejich rad chovat

a strojit, co Nmcová také s uznání hodnou skro-

mností a povolností uinila. Zárove ji zásobil

všemi spisy, které uznal za hodný k vytíbení
jejího vkusu, k obohacení jejího ^dní. Co se

týkalo dl beletristických, tož mla Nmcová ovšem
krásnou pedprávu, neb vévodkyn Zaháská na-

ídila, oceujíc duchaplnou její bytost, aby správce

jí velmi bohatou, stále doplovanou knihovnu zá-

meckou nejen dal zcela k volnému použití, nýbrž
i knihy, které si páti bude, za ní posílal, což

se také stávalo. Vedle toho se dr. ejka sta-

rával o lístky do koncertu a do divadla a j., i po-

hnul jejího manžela, aby svolil k pijetí eského
uitele, jehož jméno tuším bylo Pavlas, a Nmec
nejen že svolil, ale poal se velmi horliv uiti
s ní. Nmcová dlala ovšem podivuhodné po-

kroky, o nichž uitel její, na njž vždy velmi

vdn vzpomínala, všude s nadšením se zmio-
val". Ovocem pražských dojm vyšla ve Kvtech
roku 1843 výše zmínná rázná báse Nmcové
Ženám eským^ a brzo na to Moje vlast^ Znamení^
Zasnoubeni^ Touha^ Hvzda má a j. menší. Nej-
význanjší pro Nmcovou i její dobu a okolí jest

zajisté Slavné ráno'.

Byla noc; však ted již zoe svítí,

Z tmy slovanské zaíná se dníti.

Zvony zvuí ke slavnému ránu
Slovan vstal, na slávy tlue bránu,
Od Uralu k Šumav,
Od Balkánu k Vltav
Jeden hlas zní, jedno slunce svítá,

Nové jaro, nový život zkvítá.

Svátek slávy nastal, vnte skrán,
V mocné odjte se ducha zbran,
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Yelicíf nám již již dnové planou,

A muži-li ješt nepovstanou,
Žrát- li má rez slávy zbra,
Nuže slabá žena vsta I

Nech okáže ochablému vku,
Z eských žen že zrostou pluky rek.

Nemá-liž, kdo eškou jesti, vstáti,

Slavných umí-li svých matek dbáti?
Vlastu ctíti, a tu Bohy zatou
Knžnu Libuši, vštkyni svatou,

Jenž všeliké chvály chrám
Prahu vystavla nám,
Vstným duchem sím in sila,

Požehnáním je svým zasvtila.

Na svém hrad stojí, kolkol zírá.

Žehnajíc své rám rozprostírá.

Vidí budoucnosti slavné vky,
Král purpur, ocelové reky.

Vidí v nebes bá se vznést

eska kmene ratolest.

Vidí, jak to ode moe k moi
Národové jí se v prachu koí.

Ale ach, co dále zela,
Zml má duše, krev bys vyslzela.

Tu strast, krve proudy a požáry; —
Ach! a národ položen na máry,
Za živa ach, pochován —
Nebo z tisícerých ran
Vylil hrdinské své proudy —
Ještt živ, a mocné jeho oudy.

Knžna zvolá: „Zatlu na své hroby.

Rode statný! vidím slavné doby,

Prápor vje, pluky bohatýr
Táhnou v boje svaté, v boje míru;
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Žádný požár, žádná krev,

Pece 7stal zas eský lev.

Vzhru! palmou vní se mé plém I

Žehnám na vky tvé krásné zeml"

Vzhru ženy ! panny ! vždy duch Pán
V outlou pannu stoupil v Orleán:
Noste vy te(J oriflamy zlaté,

Když jdou muži v boje ducha svaté!

Ženou založena vlast,

Ženy a zas hájí vlast.

Protož vstate v novoeském ránu,

Blaník otevírá již svou bránu.

Z pátelství ženských nejlépe zpraveni jsme
o nžném pomru Nmcové s Bohuslavou Rajskou,

pozdjší chotí Fr. Lad. Celakovského, a sice listy

obou, uveejnnými v Ženské bibliotéce r. 1873.

O Rajskou ucházel se tehdy F. L. elakovský.
avšak ona majíc podobný pomr ke Slovákovi

„Bohdanu" nemohla se ihned rozhodnouti. V trap-

ných pochybách a bojích zjevila se tu Nmcová
a se starostlivostí laskavé matky i porozumním
pítelkyn sklamané v ideálech vlastního srdce a
znalé tudíž dležitosti takého kroku rozhodla její

rozpor. Ze slov jejích dýše hluboký cit a tuším
i prosvítá tragédie její lásky: „Je-li to opravdová
láska — píše Rajské 8. srpna 1844 — ta váše,
pro kterou lovk na vše, co se v cestu klade,

zapomene, jemuž pedmt milený jedinkým cílem

blahosti jest; je-li to taková láska, již pro Boh-
dana cítíte, tedy jsou moje slova marná. Znám
touhu po té vnadné rži, pro kterou rády
sáháme, a by i trny její nás píchly. Ale
je-li to pouze láska, kterou chcete pro vlast, pro
naši vc obtovat, ctíte-li v Bohdanu pouze mu-
edníka slovanského národa, pro nhož tak velkou

Matice lidu XXIU. 1. 2
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ztrátu my vámi zde bysme utrply — o to ! prosím

vás, neite, uchylte se k druhé stran, kde více

psobiti mžete, kde slávu celého národa eského
udržíte, otce rodin a svaté naší vci a rodinu

k radosti otce."

A když Rajská rozhodla se jednati podlé její

rady, ozývá se v dopise Nmcové vlastní nitro

ješt zetelnji: „S radostí, ale spolu i s úzkostí

jsem Váš list otevela. Já ani nepomyslila, jaké

následky by moje pátelská slova míti mohla, až

jsem ted poznala, co Vy dobrá, obtující se duše

jste uinila. Je to ovšem pro nás dobe a vlast

Vám o jedno dobré více povinována bude, ale co

tomu snad srdce íká; — ulehly všecky boue,
jež ním zmítaly? uhostil se mír v nm? Mnoho
bych za to dala, kdybych do Tvého mutného oka,

ty mj dobrý andli, hledti mohla; já bych po-

znala, zdali to ob aneb opravdové pesvdení
o pravém stavu vci té bylo. První bych nepi-
jala, já bych zase napravila, co jsem zkazila, mne
by každá písmena toho osudného listu na duši

pálila, kdybych pomyslila, eho se stal píinou.
A co bychom tím získali? Vy neznáte be-
meno, jež taková ob s sebou pináší —
a jste dosti silná je nésti?"

A tatáž starostlivost mluví i z ostatních list:

„Ne jednou, ale dvakráte, tikráte jsem Váš milý

list peetla a pak z upímného srdce vzdychla:

Bože, popej trvání jejímu štstí!" (20. kvtna
1845.)

„Nebe bylo isté jako moe, hvzdy se tpy-
tily a msíc tak tiše na nm plynul, že jsem se

s podivným citem do nho zadívala. Tu se po-

jednou pihrne množství chmur, rozprostírají své

široké rám a zakryjou svým erným pláštm
jasnou tvá msíce, tak že jen slabý odstín jeho
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záe pod ním jest vidti. A tak to pes nj táhne,

jako divý lov! Konen všecko pejde, msíc se

chvíli chvje, ale pak zase jasn, ba ješt ja-

snji než ped tím svítí. Bylo mi, jako bych
v té jasnoskvlé tvái životopis mé drahé Bohu-
slavy ísti mla!" —

Píbuzné povahy obou byly tuším pedním
poutem jejich spolení. ím Nmcová Rajské
byla, vypovídá list její již z r. 1844 a 1845 (17.

srpna a 12. ce.): „Druhý den (8. srpna) pišla
k nám pí. Nmcová se rozlouit a mn bylo, jak

by andl míru byl vstoupil do rozboueného
ného srdce." „Nžná duše Vaše pojala mé ne-

snadné postavení v onch boulivých dobách, jež

jsou nyní pro mne jakby tžkým snem, a ne-

mohu Vás vskutku jinae nazývati, le svým
strážným andlem." „Ale jen Vy, drahá naše
matiko, nám zdraví své šette, abychom si ješt
po mnoha, mnoha létech íci mohly: šastn jsme
petrply, a ted jsme blaženy a spokojeny. Dítky
Vaše drahé co nejvroucnji líbám, by svou ma-
tiku si jen dobe pstovaly a ji svou láskou
k svtu pipoutaly, tak aby se z nho nikdy vy-

mknouti nemohla." (Dopis k Nmcové 25. srpna
1844.) Nmcová snad odjíždla tehdy do Ratiboic
neb jinam na venkov, hledat pomoci proti chorob,
jež odtud jako erná ni vlee se jejím životem.

Avšak nemnoho našla úlevy a její listy od té doby
jsou plny trapných pedtuch i tklivých výkik
bolesti: „Já jsem zde tak idyllicky živa" — píše

Rajské v srpnu 1844 — „jako v Arkadii. Zdraví
moje se však ješt nezlepšilo, ba již snad nikdy."

Nemýlíme- li se, míní Nmcová Arkadii své Rati-

boice, v nichž r. 1844 v lét dlela, shledavši se

tu se známým profesorem Jos. Frant. Smetanou
a nkterými pražskými hostmi. „Odebrali jsme se,"

2*
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píše o tomto setkání J. Fric v ,Pamtech* „pes
Nové Msto do Skalice, kdež uinili jsme práv
tam dlící paní Nmcové svou návštvu a jaké bylo

naše pekvapení, že nalezli jsme tam plzeského
profesora Smetanu, který byl z Náchoda uinil si

malý výlet, by složil vzácné, již tehdy proslulé

a vru znamenité mladé paní poslušnou svou po-
klonu. Po výtené svain, pi které rozhovoili
se všichni o všech novinkách i osobnostech za-

sahajících do vlasteneckých záležitostí, pi emž
Smetana ukázal se mi býti nadšencem rovnž
opravdovým jak svobodomyslným, zprovodila nás
ušlechtilá hostitelka pkným údolím na silnici

k Náchodu, stále nám pedbíhajíc a trhajíc sob
sem tam kvítka, jež v plnou kytici sebrané za-

strila si za klobouk svj slamný. Vše to beze
vší koketerie — cítila se tu práv doma, smála
se hlasit, když stanuli jsme v rozpacích ped n-
kterou na zda bh pes potok položenou kládou,
již ped námi jako kamzík pebhla, — a mezi
tím, co ubírali jsme se pes tuto jen krok za
krokem, tož zvlášt tlnatý Smetana velice opa-
trn, když Podlipský zpytoval hloubku vody svou
španlkou — byla již na protjší stráni, kdež
urvavši nkterou vzácnou bylinu, ptala se pro-
fesora na latinské její jméno a sama hned pi-
dala, jak ji lid jmenuje a jaké jí vlastnosti pi-
kládá. Šeilo se již siln, když po asté zastávce
a optné upomínce, podavši nám všem srden
ruku, odhodlala se samotná k návratu: vždy prý
za chvilku vyjde msíek — neteba nám tedy
míti o ni nejmenších starostí, ostatn jest prý
v celé krajin tak povdomá, že by uzamenýma
teba oima bezpen dom dospla."

^
Prostednictvím Rajské navázáno také pátel-

ství s Fr. L. elakovským, tím upímnjší, že Nm-
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cová neposlední mla zásluhu o spojení jeho s Raj-

skou. „Tyto dni jsem od pí Nmcové opt lístek

obdržela, kterýž mne velmi tšil, nebo mn upím-
nou její vroucnost ješt více objevil než první.

Zbyde-li ti njaká chvíle, tedy neopomi své ped-
sevzetí uskuteniti, vím, že ji dopis od tebe, mj
Ladislave, velmi potší. A ona zajisté zasluhuje

potšena býti, ubohá poád churaví, ani venkovské
povtí, jak píše, dobe úinkovati nechce. Bh
nám ji ošeti" (Rajská k elakovskému 23. srp.

1844). elakovský záhy vyhovl takému pání;
poslal dopis Nmcové již 3. záí t. r. k Rajské
s poznámkou: „Piložený lístek si peti a rtoma
svýma zapee. Tak jej obdrží naše ctná Boženka
nejen ve vazbách kvítkv, ale i toho nejsrdenj-
šího a k tomu skuteného políbení."

elakovský, jako nezídka ke krásnému po-

hlaví, zabudl na horující strunu hned v prvním
list k Nmcové: „Dovolte laskav, abych hned
k tomuto na zaátku lístku svého postavenému
tituli sml ješt i jiný pidati; mnohem líbeznji
se rozléhající v duši mé, abych hned od prvních
dob nazývati Vás sml svou drahou, srden ctnou
pítelkyní. V tomto však kvapném ucházení se

o Vaši píze nepostaí-li omluviti mne ona rozkoš,

s jakou jsem se v pekrásných darech ducha Va-
šeho kochal a ímž práv má nejvyšší úcta k Vám
byla vzbuzena" atd. ... „K tm nejpíjemnjším
okamžením, jimiž m tentokráte Praha naše tak

hojn daila, poítám zajisté ony doby, kde mi
souzeno s Vámi osobn seznámiti se a ve Vaší
spolenosti je tráviti. Mimo to jsem Vašemu u-

šlechtilému srdci velikou vdností zavázán, ano
jste tak spanilomyslný soud vynesla o mn Vám
ješt tak málo známém a o Vás docela žádné zá-

sluhy nemajícím — míním totiž onen práv ped
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odjezdem Vaším do kraje psaný lístek, jejž mi
brzo na to upímná Toninka ku petení podala.

Tak jste m v kratikém ase povinným sob ui-
nila k dvojí díce: i pro to dobré smýšlení, jež

mn chováte, i pro ty pvabné práce, jimiž mi
píležitost dána byla Vás poznati a vysoce si vá-

žiti."

Koncem záí neb poátkem íjna vrátila se

Nmcová do Prahy. Píše o ní 29. íjna 1844
Rajská elakovskému : „Odpoledne vstoupím do po-

koje svého a hle ! za oknem mým myrta v plném
kvtu ; divíc se tomu spatím mezi vtvemi lístek

od naší drahé Boženy Nmcové a v nem nkolik
veršík

:

1 ten sebe menší dárek z lásky bývá vítaným,

nepohrdni tedy tímto s vroucím páním podaným.
Ps a chovej nžné kvítko, vdn se Ti odmní,
až ozdobí krásným vncem nevstu v den svatební.

Až si myrtu vplítat budeš ve své vlasy havraní,

zdaž Ti srdce pítelkyni Boženu též pipomní?

Kéž by nám ji bh dlouho zachoval. Její zdraví

se bohužel stále horší a zvlášt v nynjším pod-
zimním ase."

Zajíždky Nmcové z Prahy do RatiboJc pe-
staly však již 20. dubna 1845, kdy se její rodie pe-
sthovali do Zahán v pruském Slezsku. Obma
stranám nastal tu stesk; s vtší vzdáleností do-

stavila se mocnjší touha: „Práv píšu pohádku
o zaklené holubici, ba vru bych na chvíli ní chtla
býti. Letla bych vysoko pes hory a doly až do
zem jednohlavého orla k vysokému zámku. Tam
bych sedla k srdci matiky, na hlavu otcovu, po-

cukrovala sestry a bratry a pak letla zase dále.
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V malé zahrádce kvete rže, kol ní tvero poupat,

nad ní pjící slavík. Tam bych usedla a naslou-

chala jeho zpvu. Pak se kloním k rdící a jedno

slovo jí pošeptám a z ržového kalichu mn tiché

„ano" odpovídá. S bohem, slavíku a rže I !
—

" (do-

pis Nmc. k elak. do Vratislavi 20. kvt. 1845).

K touze po rodiích druží se zárove toužebné
vzpomínky na mládí, tím astjší, ím více pí-
tomnost i budoucnost kalí se ped úzkostlivým
zi-ikem jejím: „Rodie moji Vás srden pozdra-
vují, stýská se jim tam a mn zde. asto si za-

pláu, když na to milé místeko, kde jsem ty

nejblaženjší doby prožila, vzpomenu. A ty upo-
mínky mi duší vanou jako znní zvonk, jako

drahá, milená píse. Vidím se na té louce plné

kvítí, nade mnou nezkalené nebe. KvíJ:í záhy u-

vadlo a nebe zkalil mrak. (Nmcová k elakovské
24. ervence 1845).

V 1. 1845 dostalo se Nmcové pocty od pátel
zhotovením její podobizny; zdá se, že stalo se tak

pouze soukrom a teprve po mnohém zdráhání z její

strany, k nmuž pimlo ji skromné vdomí malých
posud zásluh. „V lét jednou psal mi p. dr. Stank,
že mne chtjí dáti v Praze litografovati, a jaký
bych si podpis aneb heslo zvolila, se tázal. V to

jsem já ale nikterak pivoliti nemohla, nebo takový
zvláštní dkaz vyznamenání já posud o vlast jsem
si nezasloužila. Koho miluju, toho obraz vykreslen
jest v srdci mém, svží barvou lásky, jakž mi jej

žádný malí šttcem vytvoiti nemže. Jediný blesk

myšlénky postaví pítele pede mne krásnji, než
jej papršlek slunení na hladinu vykouzliti mže.
Žádnému z (malého) potu mých pátel upímných
nebude teba k pipamatování na mne podívati se

díve na erný mj obraz, na tedy tolik výloh?
Dostal by jej potom i mnohý, který by si pomyslil

:
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„ty jsi's takové pocty také ješt nezasloužila —
škoda rámce". A ml by pravdu. Až si to jednou
úpln zasloužím, pak nech pan švagr dle své vle
jedná. Radji než mj obraz mohla se vydati po-
dobizna Magd. Rettigové . .

." (Nmcová k ela-
kovské 19. pros. 1847).

Došlo však k tomu ásten pece, vysta-

vením obrazu Nmcové v salónu Stakových;
píše Nmcová k Celakovské 20. kvtna 1845:
„Podobizna moje již jest hotova a dle úsudku
všech velmi zdailá. Radji bych byla ovšem visela

ve Vašem pokoji, než u p. švagra v tom umle-
ckém cechu. Stydím se, nebo toho ani nezasluhuji.

Myslím však, že je to památka pátelm".
Tehdy seznámila se také Nmcová s Honorátou

Zapovou: „Paní Zapovou jsem ped nkolika dny u

paní sestry (choti Stakové) seznala. Jest to nžná
žena spemilým okem" (dopis Celakovské 20. kvt.
1845). Pozdji z Domažlic si s ní také dopisovala:

„Nedávno mi psala paní Zapová. Je ztrátou milého

dcka svého k smrti zarmoucena, beze vší útchy.
Je to vroucí, pítulná duše, vlast svou s celým
srdcem milující." (Dop. Celakovské ze 14. ún. 1846).

Téhož roku (1845) pišla Nmcová do jiné

školy, pro její literární práce nemén dležité než

kruh pražských pátel: do Domažlic. Nmcová
opouštla Prahu ovšem nerada: „Nyní, má milá,

ješt jednu nemilou novinu, a ta jest, že co nej-

díve Prahu opustiti musíme. Jistá vc to ovšem
není, ale skoro tak^ Máme pijíti do Nepomuku
pod Zelenou horu. íkávají: „Co lovk musí, rád

udlá." To je lživé písloví. Ale co dlati? Vždy
nemže poade slunce svítit, a nemá-li noc též

své píjemné stránky ? (Nmcová k Celakovské 20.

kvt. 1845). A 24. ervce. t. r. píše již Nmcová
s jistotou o svém odchodu: „Za 4, nejdéle za 5
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nedl nebudu více po té milé Praze chodit. Sama
nevím pro, ale vždycky je mi tak bolno, když
na to pomyslím, jako bych tu naši Mekku více

spatiti nemla. Avšak to jen Tob, duše má, po-

vídám."
Do této doby padají, jak známo, kruté boje

Tylovy s Havlíkem. Zajímavo jest, jak vele ují-

mala se Nmcová tehdy svého pítele a rádce

Tyla: „Jest-li pak se Vám již ty boje mezi Ha-
vlíkem a Tylem do rukou dostaly? Ta první kri-

tiiía je pece jen hanebná; když pišel Havlíek
z Rus a z venku, kdež se krátký as zdržoval,

dlaje epigrammy na naše nejslavnjší muže, jako

Kolára, Jungmanna atd., to bylo kiku o jeho

drzosti, a nyní zapomnli na vše a tleskají mu.
On blamíroval dle mého náhledu i ty pány, kteí
Tylovi pedce prémii piknuli a jeho „Posledního

echa" co tendenní^ román dobrým býti uznali.

Nevím, jak to mohl Štorch pijmouti. Jest to ale

samá osobní záš a vzí jich v tom nkolik. Zá-

vidí Tylovi ten perný kousek chleba a píze obe-

censtva. Ovšem neml Tyl tak náruživou odpov
psáti, avšak když se vidl tak hanliv stepán, po-
chopuju, že jej náruživost v prvním okamžiku za-

vedla a ou napsal, eho pozdji litoval. Ach, ta

nesvornost jest kletba, která snad vn na našem
národu lpíti bude!" Pozdji ovšem zmnilo se její

smýšlení k Havlíkovi, jenž vele zastal se jí proti

Domažlickým a asi asto osvdil své uznání svobo-

domyslné paní, která se mu odvdila zvlášt pi jeho

pohbu: „Rakev Havlíkovu" vypravuje J. Fric v,Pa-
mtech' „zdobil jediný vnec bobkový, trním prople-

tený, kterýž byla dala synem svým, zahradníkem,
zhotoviti Nmcová. Jelikož nebylo pece lze dár-

kyni proto potrestat, povolán byl manžel její pan
Nmec, muž hmotný a vysoký, jenž vskutku nad
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hlavami všech úastník pohbu vynikal, na policii

k zodpovídání se. A teba se mu mimo prosté

úastenství nieho vytýkati nemohlo, byl pece,
myslím, na 48 hodin „wegen hervorragender Be-
theiligung" *) odsouzen."

V Domažlicích otevelo se Nmc. široké pole.

Její vlastenecká snaživost nalezla tu hojné pdy ku
vzdlávání, její duch hojné látky ke zpracování.

O posledním svdí její Obrazy z okolí Domažlického,

hojné háchorky^ Karla a Pohorskd vesnice, o prvém
její psobení ve venkovském lidu, vylíené v listech

a j. — Byl to neutšený pohled, jenž se Nmcové tu

naskytl: „V zdejším mst je lid ješt tuze po-

zadu, tak že se toho lovk až zhrozí. Oni mluví

esky, protože nmecky neumjí, ale o vyšší vzd-
lanosti, o národním citu nemají ani pontí. A co

mám íci o selském lidu ! V jedné vesnici uí
zedník, tu zase truhlá, jinde též takový, který

neumí ani ísti, a když chce, aby dti psaly, musí
si dát pedpis napsat. Sama posoudíte, kam to

vede. Krvavé slze by lovk nad tím lidem plakal
— ale andl Pán nad ním bdí a nedá mu za-

hynouti 1 Jak mnohé vlohy, jak mnohá chytrá hlava

zajde, aniž k pravému uvdomní pijde. Oni to

cítí, oni by se uili, ale což mají dlati, když jim

žádný mesiáše nepošle. Málokterý, aby o historii

co vdl aneb knihu jak živ byl peetl; než nyní

picházejí z vesnic, v nichž jsem známa, sami pro

knihy a veer pi pástvách tou. Ten selský lid

je moje radost; vždycky okeju, kdykoliv mi podá
selka mozolovitou svou pravici a upímn se zeptá

:

„Nu paní, jak se máte? Pro tak dlúho k nám
neidete?" (Dopis k elakovské 14. února 1846).

aCo zde v nkolika vesnicích pravou zkázou jest,

*) Pro vynikající úastenství.
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tof ten v peklo proklatý jesuitismus. Jsou zde na
blízku dva jesuité od tak eeného bratrstva, blázni 1

Ale nemáte pojmu, jak ti ten uboliý lid zbalamu-
tili, na mizinu pivedli, tak že chodí jako bludné,

pitomé ovce. Ani pomysliti na to nechci, neku-li
abych o tom psala. A toho stohlayého draka se

nesmí žádný dotknouti!" (Dopis elakovské 14.

února 1846). „Již se uvdomlost zde pece trochu

zmáhá, ale pi každém kroku se potká lovk
s pekážkami, jakoby šel ekou, kde popukal led

a kry se mu v cesty staví. Ješt bude museti
hezky dlouho slunce svítit, než tady všecka tvrdá

kra roztaje, nebo když lítal sv. duch po svt,
na ten zdejší koutek (domažlický) zapomnl. Abych
Vám popisovala školy a tu zdejší správu, toho na
mne nežádejte, žlu by mi pukla. Od prvního, t. j.

p. dkana, až do nejposlednjšího úedníka nestojí

ti lidé za nic víc, než aby je hodil pes plot.

Selský lid je sice nevzdlaný, ale hodný, a s tím

já nejradji zacházím" (dopis elakovské 25. pros.

1846). Po takových dojmech volá Nmcová z hloubi

srdce: Oh, jen školy, dobré školy — školy pro
velké i malé! Man vzpomínáme tu slov Klácelo-

vých z listu k Nmcové: „Co tedy má za úkol
budoucí spasitel národ? Rozhíti srdce a naplniti

bázní boží a zákonu. Kde jest k tomu cesta? Školy

,

vzácná pítelkyn, ach ty školy!"

Jsouc jako vždy hotova pejíti hned od slov

ke skutkm, zaala Nmcová sama nahrazovati,

co scházelo : „Chtla jsem — píše Nmcová v Sebr.

spisech IV. 234—5 — , aby se u mne každou ne-

dli odpoledne nkolik mstských dívek scházelo,

že bych jim jednu neb dv hodiny ítala. Slíbily,

že jedna druhé ekne a že pijdou; první nedli
jich pišlo tedy pt — a to byl zaátek i konec
— více nepišly. Dále jsem ponavrhla nkolika
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dívkám, kdyby se chtly uit psát, aby chodily

v nedli a ve tvrtek ke mn, že je budu uit.

Ta se ozvala: „Kdyby to bylo nmecky, to by
m ,Voter' nechal". Ta zase: „Kdyby to bylo

francouzsky; esky již umím!" Není divu — Pi-
hlásilo se jich 8, ale když mlo pijít k emu,
zstala jen polovika. Pro i ta druhá nepišla?
Že prý to není potebí ženské, aby umla psát

jako kanceláský!"
O vdnosti Domažlické zachován nám z té

doby také charakteristický, a trochu komický
dkaz u Sojky: „Domažlití kalounkái udlali
Nmcové koiinu za to, že psala o Domažlicích.

Ano zaslán dopis redakci Vely proti .hanebnému"
poínání Nmcové s tím doložením, že když dopis

ten bude otištn, redaktor v uznání zásluhy o msto
Domažlice hodným fopanem bude obdarován. Na
to Havlíek redaktor odpovdl Domažlickým s he-

slem „Víno není vino, že se lidé opíjejí" : ,Nedávno
poslán jest nám neslušný dopis z Domažlic proti

pí. Bož. Nmcové, který jsme jen proto nevytiskli,

že by takový spis samému p. dopisovateli k ne-

hrubé cti posloužil. Z celého spisu vidíme jen zlost,

ale slušné njaké píiny k zlosti, jakož i dvod
proti „Obrazm" pí. Nmcové nikde v nm ne-

nacházíme. Obrazy tyto nejen v Praze, anobrž

všude jinde s pochvalou pijaty jsou a náhledy

v nich pronesené my sami schvalujeme . . . Obrazy
pí. Nmcové Domažlianm ne k potup, nýbrž

ke cti slouží. Bylo by vru podivno, aby pí. Nm-
cová, které si celé Cechy váží, jen v Domažlicích
tupena býti mla.' A také nebyla záhy, aspo
u lidu, jehož stala se milákem a dobyla si jeho

vážnosti a lásky v té míe, že lid selský putoval

za ní, kamkoli pišla, a to tak nápadn, že vzbu-

zena tím i pozornost policie, jež v nadšené budi-
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telce lidu hned vtila národní propagandu státu

nebezpenou a buiku obyvatelstva.

A této úcty i lásky prostých horal bylo také

potebí k útše nemocného ducha i chorobného
tla Nmcové. „Bohužel — píše elakovské 14.

února 1846 — u nás jest stálá nemocnice. Moje
dobrá Dora stále churaví a i se mnou se vc
zhoršila. Jako poutník bloudící po poušti Saharské
s toužebností hledí, kdy zelený trávm'k uvidí, tak

hledem i já, kdy sníh roztaje a kvítí se probudí,

bych své ubohé dít na boží svtlo poslala a sama
též okála. Jest to trapný stav, když lovk ani

den bez bolesti stráviti nemže a snad ani žádné
pomoci oekávati nesmí. Ješt dobe, že se chráním
melancholie, sice bych byla již pod zeleným rovem,
z eho bych si ale, kdybych nemla svaté mate-
ské povinnosti, pranic nedlala. eknete, že mám
ale ješt jednu povinnost, vite? — Nu chvála

bohu, již se naše lípa zelená, již je v úplném
kvtu a nepozná, kdy lístek upadne ! Jen aby nám
bh její kvt od vší pohromy uchránili Lituju,

že musíte Vy i Váš manžel nám všem tak drahý
od vlasti vzdáleni býti a oit se pesvditi ne-

mžete o pokrocích, jež se denn v naší otin
djí. Já jsem v echách, a to nedaleko té naší

matiky Prahy, a pede je mi tu teskno, jak asi

musí býti Vámi"
Po takých dopisech jest to opt ruka oddané

pítelkyn elakovské, jež zaplašuje temné chmury
s ela Nmcové: „Pejeme jen", píše k Nmcové
6. ervence 1846, „aby to pekrásné jaro, jež na-

pluje srdce každého lovka blahou nadjí, i Vás
pozdravilo a ve zdraví upevnilo. Nebo jakž nás

dopis Váš polekal! K emu pipouštti jen sob
takových myšlének — víf bh dobe, k emu po-

tebným jest i nejmenší lístek, což teprve tak
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libovonný, rozvitý kvítek naší drahé eské lípy,

kterýž by nám nikdo více nahraditi s to nebyl.

Píšete mi o rozkvtu naší lípy, ano bohu budiž

dkováno, jak neoekávan se její kvt rozvíjí;

avšak jedin tam, kde pirozené teplo panuje, kde
slunce osvty ji zahívá. Mnoho však ješt prázd-

ných je míst na ratolestích její a proto každého
erstvého kvítku musíme sob co drahého klenotu

vážiti. Ach nemluvte, že snadno jest umíti! Vám,
kteráž uprosted bodrého našeho lidu žijete a^ vše-

strann psobíte, není ani možno umíti. Žijte,

žijte a pracujte, nebo prožíti podobn Vám život

v této vlastenecké úinlivosti musí býti nesmírné

štstí, jež nevýslovné vnitní uspokojení pináší.

Prosím boha z celého srdce, aby zdraví Vaše v brzce

upevnil a Vaši mysl obveselil."

V ervenci téhož roku odjela Nmcová do

Františkových lázní hledat zdraví, opt marn:
„tyi téhodny byla jsem od dtí vzdálena; co m
to penz stálo, co trápení a vše nadarmo. Po n-
jaký as bylo mi lépe, ale nyní se moje staré bo-

lesti navrátily a jsem tak churavá jako díve.

Léka praví, že musím na jae bud zase do lázní

aneb nkam na jiné povtí. Myslím tedy, že do

lázní nepojedu, ale radji se k rodim podívám,

a to bychom se tedy ješt shledaly. Chtla jsem
Vám psáti hned, jak jsem pijela, ale duše moje
byla sklíena a každý den byl mj rozmar jiný,

veselý vsak nikdy. Churavý lovk promrzí sebe

i jiného, to jsem již zkusila. Já nevyhlížím špatn,
ale zdraví mé je podkopáno a sotva mi je kdo
Yíce navrátí. Ale nelekejte se, má drahá, té la-

mentace, já jsem nyní docela pokojná a duch mj
nabyl zase té svtlosti, které díve ml. Pipa-
dám si jako temeno erchova, na nž se z okna
dívám, když je ohromné balvany šedých chmur
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zahrnují a tísní, dokud je svtlo nebeské neza-
plaší. Snad mi Atropos*) nit mého života tak
krátce neustihne. Ješt jsem nic neuinila, pro
bych byla žila? Trudn se to se svtem louí,
když má lovk zanechat tolik nevykonaného díla.

Slze a vzdechy mých sirotk by duši mou z nebes
výše k svtu pivábily a pevnými pouty ji držely,

že by se nemohla ze své promny tšiti. Možná,
kdybych byla zkažena nepirozenou filosofií, která
slovem smrt duši i tlo pochovává, že bych snad
zoufala, ale tak mi ani nenapadne báti se smrti.

Vždy umíti nemžeme!" (Nmcová k elakov-
ské 25. list. 1846.)

R. 1847 peloženi Nmcovi do hor pi sa-

mých bavorských hranicích, do Neumarku. Nm-
cová zmiuje se o tom již 25. list. 1846: „Máme
se z Domažlic zase dostati jinam, bud na samé
hranice bavorské mezi Nmce aneb dá-li bh a
pan dvorní rada, blíže Prahy nkam, ale kam, to

posud žádný neví." V ervnu (20.) 1847 byla
Nmcová již na hranicích: „Pí. Nmcová — píše

Stank elakovské — posílajíc ti ^5. a 6. svazek
povídek pozdravuje t srden. ejka pravil, že
asi za 14 dní do Prahy pijede. Ona není více

v Domažlicích, nýbrž v nkteré pohranin n-
mecké krajin." Ke zmínné návštv došlo vskutku
v srpnu neb v záí téhož roku a Nmcová jí okála
na duchu i na tle: „Bylo to pro mne — líí
Nmcová elakovské své pražské dojmy — ra-

dostné pekvapení, když jsem posledn v Praze
byla a s p. manželem (Fr. L. elakovským) se

u Stak sešla; nic nám nescházelo, když jsme
se veer sešli a do jedenácti hodin si povídali

a se smáli, než Vy, a muselo Vám ve snu v uších

Sudika.
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zníti. Pan manžel byl v dobrém rozmaru a roz-

veselil a poškádlil nás všechny, tak že i pan
švagr se nakazil a zaal býti tak vesel, jak jsem
jej ješt nikdy nevidla. Poslední veer chtla
nás Lotinka potrestat, mli jsme kleeti; Vy se

ptáte asi pro? Inu, že jsme si dali na rozlou-

enou po hubice. Nepovdla bych to, ale pan
manžel povídal, že nejste žárlivá; pak-li že lhal,

tedy s ním tu pi srovnejte. Nejlépe bude, jest-li

se hnvat budete, když si necháte dáti hubiky
zpátky. S jedné strany se to mže státi hned,

s druhé (to jest z mé) až pi shledání, potom za-

platím i s procenty. Jak povídám, bavila jsem
se tenkráte v Praze velmi dobe, hlavu a srdce

mla jsem plné rozkoší, jedin nohy plné puchý
od té Pražské dlažby. U nás v Neumarku máme
mnohem mkí dlažbu, zvláš když trochu na-

mokne. Vzdor tomu jsem v Praze zrovna omládla
a tak ráda sob na onu návštvu vzpomínám, jako

na svá mladá léta, pi nichž se posud smáti mu-
sím, když sob vzpomenu na ty mnohé veselé

kousky, jež jsem co dve vyvedla." Že podobné
nevinné rozpustilosti, jakýchž nám tu Nmcová
podává ukázku, budily pohoršení vážných matrón
a paniek, k nimž píroda zachovala se více ma-
cešsky než k Nmcové, jest tuším jasno, a mnoho
„zlých nezpsob" Nmcové má zajisté zde svj
pvod; Nmcová, jak poznáme, byla si toho vdoma.

V Praze navštívila Nmcová pí. Šafaíkovou
a rodinu Jungmannovu: „Paní chodila o berlích

a starý pán byl velmi spadlý v tvái, že jsem se

ho až lekla. Nenadálá jsem se, že ho na posled

vidím. To byla pro echy bolestná rána — (Jung-

mann ^zemel 16. list. 1847) — a bude dlouho bo-

leti. Škoda té hlavy, že ji tráva kryje; ale hniti

by nemla. Kdybych já co poroueti mla, mu-
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selo by se bylo tlo Jungmannovo Dabalsamovati

a srdce jeho v mohyle, která se postaviti má,
muselo by ležeti. Takové nám drahé tlo nemlo
by od erv shledáno býti ; asto a asto myslela

jsem si, že staí echové krásnjší zpsob v po-

hbívání mli než my. Vte mn, že se mi to

shnití v zemi zhnusilo. Písmo sv. praví: love,
prach jsi a v prach se obrátíš; jindy se tak stá-

valo, ale ted zstane z lovka hromádka kostí

a z tch se udlá mouka a tou posypou se pole

a luka. Jak krásné to bylo, když si mohli lidé

prach svých drahých do popelnic uschovati, nyní

neví mnohý kam má na dušiky svíku postaviti

a na prvního máje vnec položiti. Pochybuju, že

stará paní Jungmannová drahého manžela dlouho
peká. Bože, jak teskno musí jí býti, když ne-

vidí již toho u sebe, s kterým tak dlouhá léta

radost i bolest sdílela a blažen a šastn žila!

Ona oplakává nejvrnjšího pítele a my budeme
vždy oplakávati nejdražšího otce."

V Neumarku cítila se Nmcová ponkud zdra-

vjší: „Já jsem nyní zdravjší a tloustnu, snad
že v tch zdejších horách spokojenji žiju. Mj
muž je zdráv, chodí hodn po horách a jen se

zlobí, že musí býti mezi Nmci. Dva starší chlapce

musím míti v Domažlicích ve škole, ona zde je

špatná škola a ješt k tomu nmecká. Stýská se

nám po nich dosti : to víte, že v dtech jen žiju.

Bože, již se jeden po druhém rozchází a konen
zstanu sama jako lípa bez listu; svt je uchvátí

a moje srdce darmo po nich toužiti bude. Kdož
ví, zdali se s takovou láskou do mého náruí jako

nyní pitulí " (Nmcová k elakovské 19.

pros. 1847.) Zde ješt stihl ji 25. února 1848
lístek ehkovského, jenž píše o tom Stakovi:

„Byv tebou již nkolikráte upomenut o lístek
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Boženin, zde ho posílám. Najdeš na nm též g
nco z botaniky (totiž lístek do památníku paní

'

Nmcové.)

K pamti kvítko jakéž položím v Tvou knížku? Jahodník.

Píbuzen on ržím: nad n Ty sob bo važ!

Hle skrášlen nevinou smle jak vznáší k nebi líce!

Hle, s nebe jak zas na krpje padla zlatá.

A své dobroty plod sladký jak snažn ukrývá

pod listím! Le i tak lidstva neujde oím.

Boku 1848 sthovala se Nmcová do Nym-
burka. Jsouc vybízena svými pátely, zejména

Prkynm a ejkou, aby obrátila svj pozorova-

telský zrak od kroj, mašlí a p. do hlubin srdce

a duše eského lidu, snažila se dostati se do n-
které staré, svým smýšlením a dávnými osudy

známé rodiny. „Obzvlášt když úadoval mj muž
v Nymburce, naskytovala se mi k tomu nad jiné

vhodná píležitost. Konal daleké objíždky po

kraji tom, a ty staré na Labi mlýny povždy po-

zornost mou vzbuzovaly; avšak kdykoli do také

rodiny jsem vstoupila, byla jsem co nejpívtivji
uvítána, ale nic více. Jakmile jsem chtla hlou-

bji vniknouti do rodinných pomr, vždy s ta-

kovou obratností se mi vymkli, že jsem se ni-

kdež zachytit nemohla. Nevili mn co choti

komisara finanního a domnívali se, že na nich

vyzvídám z nekalé píiny, ímž mi byla vždy

odata na dlouho chu k podobné návštv."
Z Nymburka byla také Nmcová navštívit

rodie v Zaháni a mínila zajeti až do Vratislavi

k Celakovskému podlé slibu již ze 24. ce. 1845:

„Až na pesrok podívám se do Sagan a pak se

uhlídáme!** Avšak pro rozpaky finanní nedošlo

k tomu. — Píšet Nmcová 16. ún. 1849 Celakov-

j
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ské — „Nebudu se Ti, duše milá, zaprísahati, jak

bych byla ráda Vás ve Vratislavi navštívila. Ty
snad i bez toho viti mi budeš. Uinila jsem chybu,

mla jsem se íditi vlí svého manžela, kterýž ne-

chtl, bych jela na podzim, rad, bych odložila

návštvu na jaro. Do toho asu bylo by možné
bývalo nco více uspoiti a mohla jsem dti vzíti

s sebou Nevím ani však, pro mi to nedalo po-

koje a ustavin jak by pohánlo, abych návštvu
neodkládala (zemel krátce na to její otec). Psala

jsem rodim, aby mi ním pispli, a když se

to stalo, vydala jsem se na cestu. Jak jsem se

tšila a co plán navymyslila, jak Vás pekvapím,
aniž bych Vám díve eho psala. Ale já míc
podlé mapy myslila jsem si, že k Tob ze Sagan
nebude daleko — ale tu slyším, že k Vám dvacet

mil a cesta prý stojí tolik a tolik. A já mla své

groše tak skoup vypoítané! Nekladu na bohat-

ství pražádnou váhu, ale když se mi naskytnou

pípady — a to bývá velmi asto — kde mi je-

din peníze chybí k vyvedení potebných a milých

zámrv, tuf teprve peju si býti bohatou a na-

hlížím, že je škoda, peškoda, když tch šajn
není!" O velké nad tím mrzutosti elakovského
dovídáme se již z listu z 5. list. 1848 ke Stakovi
a více ješt z listu k Nmcové samé: „Až do 1.

list. byla pí. Nmcová ve Slezsku; již jsem se to

na cest od konduktora, s nímž až do Zhoelice
byla jela, dovdl ; ale k nám do Vratislavi neza-

vítala. Máme jí to velmi za zlé^a hnváme se

hrubé na ni. Jen jí povzte!" „V Sím být a pa-

peže nevidt jest tolik, jako v Slezsku býti a do

Vratislavi se nepodívati. Zkrátka a slovem, vzte,

drahá paní a pítelkyn naše, že se na Vás proto

velice hnváme a já zvlášt ani nevím, mám-li
Vám to kdy odpustiti. Co tu bylo tšení hned
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z Mladé Boleslavi, kde jsem se dovdl, že Vás
na slezské pd máme, a tu to máme, když já

ráno v lístku na poštu daném pro úplnou jistotu

ješt i pozvání iním, pináší odpoledne poštovní

vdomost, že prý nel Odkazujete na jinší as —
ach ta tšínská jablíka 1 A pi nynjším stavu

a bhu vcí, bh milý ví, co pes rok bude —
snad se octnou echy nkde v Americe a Slezsko

v Africe, a pak jedte koho navštívit."

Nmcová jela do Zahán místo do lázní a snad
také upokojit své rozilené nervy po neblahých

událostech pražských r. 1848. Zenn, která slovy

plamennými vybízela své pohlaví, aby opásalo se

meem, která sdílela s plnou duší nadšené my-
šlénky o slovanském znovuzrození a sjednocení,

o svobod, nemohly doby tak boulivé zstaviti

klidnou a nezstavily : „Ty ohromné pevraty v naší

vlasti — píše 28. ervence t. r. — byly píinou
mého mlení! Od zaátku udlení konstituce žili

jsme v samém napnutí: tu radost, tu strach; zase

radost a opt žalost ... Tu jako hrom z istá
jasná udeí do nás zpráva o událostech pražských!
Vte, že v Neumarku nevdl nikdo, co iní.

Všechno, jak ech tak Nmec, chtlo táhnouti

Praze ku pomoci, nebo nevdl nikdo, co se dje.
Já již svého muže oplakala, ale v tichosti, poslavši

ho s pánem bohem bojovat pro vlast" . . . „Jak
smutn vyhlížela ta stovžatá matika Praha! Bra-
nami se posud nepouštlo — musila jsem po vod,
any po behu všude silné stráže stály ! Když spa-

tila jsem tu zkázu msta, když vešla jsem mezi
naše drahé hlavy, když slyšela a vidla jsem to

týrání našich šlechetných vlastenc, ten bídný
úšklebek na vše, co k echm jakýs vztah mlo,
tu bych každého toho nezdárného eského syna
byla probodla, vzpomenouc, jakou žaloot a hanu
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národu svému zpsobili. Slzela jsem hnvem i zlostí I

Ale když seznala jsem ty podlé duše, které vy-
dávajíce se díve na oko za vlastence, nyní ne jen
že honem obrátili, ale i s ábelskou tváí proti

nám se postavili, tu zošklivila jsem si tak ten
svt, že bych se byla s radostí do zem zahrabat
dala, abych nikoho z nich vidti již nemusila.

O že bh trpí takovou eládku, že zem je nosí

a nezvrhne do propasti pekelné! Avšak potrestá

je soud veejného mínní a ta hana, kterou kydali
na nás, padne na n, na ty zrádné hanebníky
ve zpsobe prokletí! Vždyt musí spravedlivost

zvítziti, dejž bh, af zvítzí brzo! A bohdá že
zvítzí, ale nikoliv bez naší pevné víry, nezlomné
statenosti a bez všelikých sebe krušnjších obtí.
Teba nám pedevším jen jediného se stíci, aby
totiž jiskra nadšenosti a vlastní naší eskosti pi
rodinném krbu našich domácností nikdy neuhasla.

Však by byl již jednou as, aby kivda, kterou Slo-

vané po tak dlouhá léta snášeti museli, napravena
byla a jim zavítala hvzda svobody!''

Dne 7. bezna 1848 a dne 19. bez. t. r. pro-
mluvila G. Sandová k národu francouzskému a již

dne 8. dubna t. r. vystoupila Nmcová ve Vele
jako apoštol svobody a uitelka národu, jemuž
vykládala ve své „Selské politice" o svobod a

konstituci. ím liší se vbec liter, innost Nm-
cové od G. Sandové, tím rozeznávají se též poli-

tické proklamace obou. O mohutnjší byla franc.

boue než pražská, o to mohutnjší jsou i slova

nadšené bojovnice pro svobodu, Sandové, než slova

Nmcové, pítelkyn a uitelky prostého lidu:

eskému lidu po více než 2001etém tmáství vyšla

svoboda, však lid nepoznal, nedocenil nového svtla
a spíše od nho se odvracel. Tu vystupuje Nm-
cová, uí lid porozumívati, dívati se na novou zá,
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kreslí lidu vlastní jeho scény prostými rysy, tu

vážnými, tu komickými, tu s ironií, onde s humo-
rem: v prostém selském rouchu halí se tu jako

asto u Nmcové myšlénky vznešené.

Na oslavu má lid illuminovat, ale jak, když
nemá penz ani práce ? Kdo nerozsvítí, tomu prý se

okna roztlukou. „Jak mohu dlat illumenací", dí

jeden soused, „mé celé jmní neobnáší více než 9

krejcar. Kdybych koupil jen krejcarové svíky, což

mi zbyde ? Mám býti dnes živ se ženou a temi dtmi
a zítra zase snad dílo nedostanu ! Pro pak nedají

páni chudým lidem na svíky peníze ? Což my z toho

máme, že je svoboda, ta nám nedá chleba ani

práci. Ta svoboda je jen pro pány, jak vidíte,

kdož pak se stará o chudého, nikdo; tenf at si

hladem ume". O výhodách jsou rzná zdání:

Jeden se tší na menší akcís, druhý na zaopatení
chudiny, tetí myslí, že bude všecko „fraj", akcísu

vbec že nebude, ani práce, roboty a poslušnosti.

Venkovští mudrlanti kroutí povážliv hlavami: „Jen
se netšte, že již nco máme, já to posud nevím
a vit nebudu, dokud všechno ujištno nebude
a pan správec neekne; ,ted je konec roboty'.

Povídá se, že bude vojna a tu mají páni strach

a slibují nám, abychom byli pokojní : tu to máte ..."

Tu vystupuje opt starý sedlák: „Pokejte, již to

mám! Jakže? Ano. Poslouchejte, poslouchejte, ted

mi napadá, co to bude ta konstituce: to bude teprv

asi to, co nám nebožtík císa pisliboval po franc.

vojn". — „Ach povídejte, co pislíbil, už jsme
to zase zapomnli", dli mladší. — ;,Nu na vlas

nevím to již také, ale zrovna to bylo k tomu po-

dobné, a náš nebožtík pan prokurátor, hodný to

muž, Pánbh dej mu lehký spánek, ten to také

jmenoval konstitucí a povídal: Sedláci! když vám
dá císa pán takové zízení, to budete šastni a
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mžete se za nho modlit. My dlali, co jsme mohli,

syny posílali jsme do patálie, peníze dali jsme
císai, obilí i dobytek. Potom ješt pišel nepítel,

Kus taky táhl tudy a týral nás dost a mnohý
hospodá dal poslední vole aneb kon na firšpon

a více je nevidl. Mnohý ožebrail docela; tu ne-

bylo divu, že lidé reptali. Doneslo se to pánm
k sluchu, že není lid spokojen; ihned pišli ko-
misai a ti sepisovali všecko, o lidé pišli, ím
pispli a povídalo se, že bude nahrazeno každému,
co ztratil. Myslili si sedláci, že pece aspo nco
dostanou, ale tolikráte se psalo, a nedostal žádný
ani halé; a to zízení zstalo pouhým slibem.

Kdo se zmínil, byl vyplacen, ale ne penzi, roz-

umíte? . . . Nu a potom mají páni zlost, když jsme
pestali slovm jejich viti! Ach, panské sliby

jsou samé chyby" atd. Pímým následkem vyhlá-

šené svobody jest nechu k robot. „Xu co dlat?
Páni úedníci, kteí se tomu všemu jen posmívali,

dostali strach, že sedláci si umínili vzdorovat.

Sezvali tedy všecky rychtáe a starší obce na ouad
a tam jim etli a vykládali prohlášení konstituce

a konen je pan ouedník laskav napomenul,
aby poslouchali, aby pokojn se chovali, a bez
reptání povinnosti vykonávali. Sedláci neekli tak
ani tak a odešli. I myslili, ani je byli ouedníci
k pokoji napomínali, vlídn se k nim chovali, a
k robot je nutili, že se bojí, a že to stran té

svobody pece jistotná je pravda. To je tšilo
a ješt více na kon posadilo. Ano jeden kmotr
zpomnl si hned na proroctví slepého mládence,
ve kterém také stojí: až bude v Ch . . . zrzavý

a trochu chromý rychtá, bude s pány zle a ten

rychtá bude první, kt^rý se první panu direkto-

rovi na vzdor postaví, on první dá mu facku ..."

I pone mezi sedláky nyní debata, mají-li vzdo-
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rOYat i slep poslouchat. „Dej si íct, dl jeden
druhému. „Kdybychom pišli na kancelá a mluvili

tam, jak nám je u srdce, dal by nás pan delektor

zavít do arestu; kdybychom se neklanli, ruce
nelíbali, „milostpane" neíkali, neobdrželi bychom
ke všemu platu nic. Dost týrání máme a nadávky
dostaneme, když se koíme, jakž teprv kdybychom
se jim postavili ?

—
" „Ta chvála nic nestojí, lovk

si pi tom mže myslit co chce. Nu vidíš, ti páni,

co ty noviny píšou, taky to dlají jako my, když
nco obdržet a dobrou vli udržet chtli, museli

chválit taky leckoho, kdo to nezasloužil: nynko
ale mže se íci, co na srdci leží, ted se nemusí
lži psát." „Dobe jste povdl," dí jeden pán z té

svobodné Prahy a vlastenec, „ale musíte se také

dle toho chovat, nesmíte být potutelní a pokrytci

ani ped pány. Nesluší se to pro lovka svobod-

ného a do zlé povsti pivedlo by vás, kdybyste
ješt nyní se koili a podlézali."

„Jen kdyby to mohlo být, nebyli bychom od
toho, ale však asi i vy jste museli tlo shýbnout,

kde jste peskoit nemohli, a víte, kterak to chodí

a pro to dláme. Sprosté selské písloví: Kdo je

živ bez fortele, je živ jako tele. — Proti vrchnosti

nevíme co íci: možná, že jsou hodní páni, ale

my je neznáme, oni neznají nás a nevdí, co nám
teba. Kdyby se nkterý osmlil, šel k nmu a

ekl, kde co schází, co se dje, kterak to všecko

chodí, šouchl by do vosího hnízda. Pan hrab
by se zeptal díve pana vrchního, ten má vtší
víru než sedlák a když se vrchní vyplete z bryndy,

potom si vyleje zlost na sedlákovi. Naší vrchností

jsou tu jen ouedníci, od tch závisíme; a pane to

dobe víte, jak se s námi podlé práva zachází, jaké

máme zastání, tedy se nesmí nikdo divit,že se na
oko koíme, ale v srdci naše pány nenávidíme."
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„Dobe jsi povdl, Adame, a je to skutená
pravda, pane, že pány nemáme v lásce, oni myslí,

že je sedlák hloupý, k niemu ^jinému na svte
dobrý, než za pluhem chodit. Žádný neuzná, že

sedlák pracuje pro celou zem; však málokterý
mšan nás návidí, také on myslí, že všecku mou-
drost sndl, a když má z terminského sukna kabát,

že je víc než my a že mže po nás hlavou házet."

„Je bohužel pravda, že je dost mšan, kteí
se za mnohem vyšší poítají než je sedlák, ale

takoví jsou jen nevzdlanci. Každý vzdlaný hodný
lovk uzná, co jsme sedláku povinni, každý mi-

luje ho jako svého spoluobana a bratra. Vidíte,

toho dkaz dali vám nyní ti šlechetní pánové
v Praze, jak jste již slyšeli. Oni se o vás tak

spravedliv a upímn starají, jako sami o sebe,

a nijakž vás neopustí. Vy však nesmíte je také

opouštt v dobrém." „Duši za n dáme všicknil"

volali jedním hlasem chlapíci jako skály, „Všickni

za jednoho, jeden za všecky !
— budiž naše heslo .

."

Co se týká národní otázky, nemohou sedláci

však nijak pochopit pátelství mezi echem a Nm-
cem. „Praví se, že prý nyní v Praze Nmec s e-
chem na jedné lavici se srovnává. ech k echovi,
to je jiná, ale s Nmcem, to je divná vc. Nu
snad to jsou ti hodní Nmci, co v Praze poád
žijou mezi echy; ti budou již umt esky roz-

právt, to nebudou takoví Nmci jako jsou ti naši

páni úedníci, ti jsou zatvrzelí, ti se nic nechtí

esky nauit; tak trochu, co se s námi promluví

na robot a v kancelái, a to za nic nestojí, ale

psát pranic neumí. Oh, kdybychom my mli eské
pány zde, bylo by to lepší, ech echovi

^
pece

jenom více peje; my bychom radji s nimi jednali

po esku než po nmeku, ale kterak si pomoci;

lovk tomu nerozumí a pece musí všecko pi-
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jímat po nmeku — kontrakty, pHpisy, naízení
atd. Máme se dle toho spravovat a nerozumíme
tomu. Nyní si ale mžeme poruit, aby se nám
všecko eské dávalo, vidte, pane?' „Již dávno
a nkolikráte jsem ekl vám, abyste uinili tak,

ale to se bojíte promluvit a tím sami své pány
kazíte. Ponvadž myslí, že je vám to jednostejné,

máte-li to v té neb oné ei napsané, neuí se

žádný esky. Kdybyste ovšem jen jednou se ozvali

a na zákon se odvolali, v nmž zejm veleno,

aby každý ouedník v echách ob v zemi panu-
jící ei uml, aby nebylo ani echu ani Nmci
pi jednání ublíženo, kdybyste se na to odvolali,

jist by se báli vám nm. pípisy posílat, a když
by to nepomohlo, stojí každému svobodno, dále

se o to ucházet. Nyní však musíte všickni jedno-
hlasn žádat, aby se s vámi všechno po esku vy-

jednávalo."

„I pane, to my budeme hnedle pi tom a ne-

upustíme, ponvadž víme, že jsou na naší stran
lidé, kteí nás neopustí a nás se zastanou. Ale
díve to byla tžká vc: my tou robotou píliš
utýráni jsme a nikdo netroufá se ozvat, aby se

na nm nemstili (na p. pi rekrutýrce). Od nej-

nižšího drába až k panu vrchnímu, ped každým
musíme se koit; ped jedním smekat, ped dru-
hým klekat. A žalovat není nic plátno; to máte
jednu ruku, od dola až nahoru: kterak ekne
ten jeden, ekne druhý, tetí až nahoru k císai.

Radji tedy mlet. Kdyby všickni úedníci takoví
eši byli jako vy, pane, kdyby s námi tak upímn
smýšleli a jednali, my bychom srdce s vámi roz-

dlili, ani by poruit nemusili, a stalo by se, ale

oni se nezmní, ti zstanou jak jsou" atd.

inná úast Nmcové i manžela jejího ne-

zstala bohužel bez následk, prvotn mén dle-
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žitých, pozdji trapných. Pesazenf již roku 1849
Nmec do Liberce a událost ta tuším byla jedna
z píin choroby tlesné i duševní, o níž zmiuje
se Nmcová k elakovské již 16. února 1849:
„Byla jsem mrzutá nesmírn a stonala jsem, a
ne k ulehnutí, pece tak, že mi nebyla k chuti

žádná, ani ta nejmilejší práce. Nyní zase ulehilo

se mi ponkud v hlav."
V témže ase nastaly Nmcové nové starosti

se synem dospívajícím, jež pimly ji tuším k ná-

vštv Prahy. „Možná, — píše elakovské 10. záí
1849 — že pijedu okolo prvního íjna do Prahy,

ale ješt nevím. Musíme tam dáti do škol nej-

staršího chlapce, a nevím posud, pojede-li s ním
mj muž aneb pošle-li mne. Myslím však, že se

mu nebude chtíti shánti se po bytu a všechno

to bhání rád mi penechá. Velký náklad na hocha
nemžeme vésti ; musí zvykat na všecko, beztoho
bude museti do svta a tu bývá zle i dobe; jen

abychom našli mravné lidi, kteí by upímn na
nho dohlédli. Je to starost veliká, když musíme
dáti mladé dít z domu, o tom Ty ješt nevíš.

Jest-li tedy já do Prahy pijedu, zajisté Tebe nej-

díve navštívím, a jest-li se tam nkolik dní zdržím,

budu se tšiti každý den aspo chvilku v milé

spolenosti Tvé a Tvého drahého manžela. Však
jsem se po Tob natoužila dosti, tedy musím si to

vynahraditi. Dítky Tvé i Tebe líbám a panu manželi,

což — mám to íci? — smím také poslati políbení?
— nebudeš škaredit — a co by si škaredila, vždy
je to hubika na papíe a v skutku ji odevzdáš
sama; tedy mu dej upímnou hubiku na pi-
vítanou."

Do Liberce pak padá seznámení Nmcové
se ženou píbuzného ducha, s pední spisovatelkou

eskou. Kar. Svtlou. A tak duševn byly sob
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blízky, jsou pece životy i výtvory obou tak roz-

dílný. V pomru k G. Sandové zraí se jejich

rznost tuším nejlépe: Nmcová blížíc se jí prak-

ticky svým životem, utrpením, tužbami, nedostihuje

jí daleko theoreticky, svými pracemi ; Svtlé život

sotva má co ze zvláštností Sandové, za to práce

její dostihují nkdy výše její, ba mnohdy nesou
se v samé horlivosti výše nejen nad Sandovou,
ale nad pravdpodobnost, upadajíce v extrém a pro-

tivu prací Nmcové.
„Nmcovou poznala jsem — píše Svtlá — a

žila jsem s ní, než svého muže r. 53. (posledn) na
Slovensko následovala, v tsném pomru pátel-
ském." Vydala se totiž Nmcová z Liberce do Je-

štdská sbírat pohádky a ubytovala se u Mužák

;

avšak nedailo se jí lépe než v Nymburku v starých

mlýnech. Vzpomíná na to ješt r. 1853 louíc
se se Svtlou, jež odcházela za podobným úelem
do Ještdská: „Škoda, pijdeš do krajiny ne-

všedn krásné, ale lid je tam, jako když ho za-

ízne. Vážila jsem tam nkolikrát cestu z Li-

berce. Tchán tvj mi po každé sezval celý kruh
vypravovatelek, ale neodnesla jsem si odtamtud
než nkolik dávno mi známých pohádek. Všude
jinde je bodejší, hovornjší lid."

Na Ještdsku setkala se Nmcová s Mužá-
kem, mužem Kar. Svtlé; sdlila mu mezi jiným,

že si její pátelé na ní žádají, aby napsala dje-
pis pro dívky barvitostí poetickou, aby je tení
té knihy vábilo. „Mj muž si vzpomnl, že mám
mezi uebnými knihami podobné spisy pro žen-

skou mládež. Zmínil se jí o nich a Nmcová mi
o n psala. Když zavítala v krátké na to dob
do Prahy, kdež se usaditi hodlala za píinou vy-

chování roztomilých a nadjných 4 dtí svých,

kteréž velmi nžn milovala — neb byl manžel
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její tehdáž co vrchní komisa na Slovensko pe-
sazen — tož nás navštívila,^ aby knihy vrátila.

Doprovodil ji k nám Franta Šumavský . . . Nm-
cová okouzlila sestru a mne svou nevšední krásou,

svou pvabuplnou prostomyslností a skvlým svým
dvtipem. Musily jsme si ihned s ní tykati, a

když skuten do Prahy se pisthovala^ tož té-m denn jsme se vídali." (Svtlá v Žen. list.

1880.) Pisthování do Prahy, zde zmínné, stalo

se r. 1850., když pesazen Nmec do Uher za
vrchního komisae, a Nmcová v Praze zstala
k vychování svých dítek, z nichž dva hoši cho-

dili do eské reálky. Dílem z ohled zdravotních,

dílem aby posílila svého ducha, vybrala se Nm-
cová r. 1851 na cestu za manželem. Ve Vídni
navštívila Jana Kollára a prof. Šemberu a jela

odtud do Uher do Novohradské stolice. Cestu tu

popsala po svém návratu v Lumíru a optovala
ji ješt dvakráte, posledn r. 1853, kdy poíná
nejbolestnjší perioda jejího utrpení, duševního
i tlesného, jež ubohou pronásledovalo až do hrobu.
Hned po návratu svém r. 1853 Nmcová tžce one-

mocnla, a mateskému srdci jejímu zasazena krutá
rána smrtí syna Hynka. A aby míra byla dovr-

šena, propuštn s nepatrným výslužným i manžel
její pro politické chování r. 1848 a pozdji. „Do-
stala jsem — píše o tom Nmcová 27. srp. 1854 —
práv tuze mrzutou zprávu z Uher, že jsem po-
sud celá pitomá starostí nad tím. Slyšte ! Dank
z Bystice pijel do armot a vybídl muže, aby
s ním jel do Bystice na njaký as. Dílem aby
pišel mezi pátele, dílem ze spoivosti pijal ten

návrh, vzal dovolení a jeli. Z Bystice ale jel

Dank k sv. Mikuláši podívat se na njaký dvorec
ke koupi a vyzval Nmce, aby jel sebou. To bylo

nepedložené, že jel; nemli pasy, žandarmové je
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sebrali a u sv. Mikuláše je zaveli do chládku.

Uvalilo se na n podezení, že jsou ruští emis-
sarovél Než se vyšetili, než pišla odpov
z Prešpurku, trvalo to 14 dní; pak je pustili.

Zatím se ale následkem toho podezení u obou
prohledávalo. Nmcovi zotvírali všecko, konfis-

kovali každý papírek, obrazy, knihy i kalendáe.
Nejvíc mne mrzí, že nespálil moje listy, Havlíkv
obraz a Duch Národních Novin — byla to lehko-

myslnost. V mých listech najdou potvrzení, že

jsem Slovanka, že peju Rusm, že nenávidím
Nmce — budou íst špatnou o sob chválu!! —
Ponvadž rada udal, že jel Nmec na Slovensko
„zur Verbreitung panslavistischer Tendenzen" — *)

byla mu ihned alimentace zadržena..."
,Jsou lidé, kteí neumjí dát ^ani dobrého

slova, ani kousek chleba podati. lovka to v

ruce pálí, co od nich pijme'. Pravdu tch slov

zkusila tu Nmcová asi asto a procítila všecku
bídu, jejíž dojemné vylíení shledáváme v jejích

spisech na p. V zámku a v fod^zámH, i j . O tom
zstavil nám smutný doklad Hálek v Nár. listech

(1862) v nekrologu Nmc.
;
píše mezi jiným : ,Avšak

jisto jest, že bída materielní netížila Nmcové tak,

jako dobroinnost našich „vlastenc." O tom pro-

mluvíme nkolik slov. Máme v rukou list Boženy
Nmcové. Když byla v tísni nejvtší, sebralo se

nco píspvk, aby se jí v nejtžších starostech

ulehilo. To by nebylo samo o sob nic zlého.

Avšak páni „vlastenci" šli ve svém vlastenectví
|

dále. Na tom jim nebylo dosti, že vypili o žbánek -
j

piva mén ve prospch trpící spisovatelky, oni

žádali také, aby jim skládala úty, kterak s tmi
penzi naložila, za je vydala. Píspvky ty byly

') Rozšiovat panslavistické snahy,



- 63 —

tak skrovné, že ani za e nestojí. Žebi'ák mže
nakládat s darovaným grošem dle své vle : N^"
cová se jim stala pojednou neplnoletou I Nejvtší
nebezpeenství výteného ducha, aby staráním

o chléb svoji sílu nepromrhal! Tvrí duch není

na to zde, aby sob chleba vydlával, nýbrž aby

lidstvu duševní chléb rozdával. Za chléb pracují

tisíce, tvrí duch však pracuje za statisíce. A tito

páni „vlastenci" ve své nestoudnosti nemli tolik

studu, aby nepovdli pravici, co dala levici.

Snad to tak musí býti, že tvrí duch nejvtšího

žalu se dožije na svých souasných ; tikráte však

horší, když si tato duševní lza chce zavázat po-

dobného ducha vdností. Nmcová, která mla
ped tím pátel dosti, zstala v nouzi osamlá,

o Vlastenci" nechtli ukázati v nouzi vlídnou tvá,

snad v oprávnné bázni, aby nezaklepala zítra

zase. Ped tím byl její dm stedištm, — nyní

nemilým známým, jemuž se zdaleka vyhýbáme,
aby se nám nestal obtížným. Fuj na tyto „ vla-

stence.^'

Také dopisy Nmcové vypravují nám až píliš

mnoho, jak její hluboký cit tu býval rann až

k zoufalství: „Milý píteli, nkdy se mn to ži-

vobytí tak zhnusí, že bych je hned odhodila. Když

I

si ale pomyslím, že je na svt tisíc a tisíc

lidí, mnohem, mnohem nešastnjších, pak se sty-

dím, že jsem tak málomyslna . .

."

V okamženích také bolesti rozvírá se srdce

do koán a vzpomínky jeho vznášejí se z nejskry-

tjších koutk, vykouzlují obrazy vábné mladosti

a Nmcová zapomíná aspo na chvilku trudné pí-

tomnosti: „Bývají okamžení, že se lovk za-

myslí v minulost, kde se potkává s osobami dra-

hými; zmocuje se lovka tužba nevýslovná, my-
šlénky ty moci uskutenit, vidt osoby ty, pro-
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mluviti s nimi, požalovat si jim, odprosit, pomi-

lovat jich. I já mívám nábožné chvíle, kde duše

moje se ponouje v nejtajnjší skrýš srdce —
v chrám — ve Valhalu moji, kde skryté svtice

moje a svatí. Dlouho tam v zapomenutí dlívám,

vním vždy erstvým kvítím lásky skrán drahých,

slzíc modlívám se u jich obraz. Taková oka-

mžení jsou mi a bolná, pece sladká; zane-

chají mi v srdci vždy touhu i bolest. To by
pece hrozné bylo, kdybychom nemli pro nic

pamt, kdybychom nemohli žíti také v minulosti!"

(Dopis Nmcové ze 27. srp. 1854,)

S jakým humorem, který až srdce proniká,

vmšuje se tu Nmcové obvyklý rozmar : „A práv
mi napadá, že by to nebyla špatná vc, kdyby
tak najednou všichni naši dlužníci ztratili pamt —
alespo takhle na nkolik let, až se mi lip povede."

Zbavena všech prostedk, mnohých pátel

jindy jí se koivších, ji velebivších a píliš hrdá,

žíti z trpkého chleba almužny, ohlížela se Nm-
cová po njaké služb pro manžela a snad také

pro sebe: „Musím se nkde po njaké služb
ohlížet — kde a jakou najdu, to nevím." Že
by však hledala službu dozorkyn v blázinci,

jak nám Sojka vypravuje, není zjištno. „Nm-
cová" — vysvtluje tuto událost K. Svtlá —
„zajímajíc se vždy velice o pírodní vdy, v nichž

mla pkné znalosti, piln obracela zetel k vyšším

v oboru tom otázkám. lovk a ústrojí jeho t-
lesné, jeho schopnosti duševní z onoho se vyvi-

nující bývali více než cosi jiného pedmtem po-

zornosti její. Znajíc se s nejvýtenjšími našimi

lékai osobn, mívala vždy celé haldy dl jí pí-

stupných od nich vypjené, v nichž velmi horliv

se pebírávala. Více než která jiná nemoc cho-

romyslnost její soustrast vzbuzovala a jak navšt-
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vovala jiné nemocnice v prvodu toho kterého
pítele — lékae, tak pedevším ráda navštvovala
ústav choromy siných."

Všude lidé, kteí jeden druhého trápí a trní

pod nohy si stelou. Ale všude i raka lásky, která

je odhazuje: Též ^o Nmcovou snažili se nkteí
pátelé postarati. Šlechetná paní Anna Ulmanová
nabídla jí n sebe bez náhrady byt (na Václavském
námstí) a školní rada Wenzig zavedl u známých
svých sbírku, jejížto výtžek mla K. Svtlá ode-

vzdati. Tato pamatujíc se na zpsob, jakým bý-
vala odbyta, kdykoliv Nmcové pílišnou její lehko-

vrnost a blouznní vytýkati chtla, jen s obavou
odhodlala se ke své úloze. „Shledala jsem —
píše o tom — Nmcovou ve spolenosti mladíka
(K. Bendla?), v jehož nadání skládala nejvtší na-

dje. Bylt to skuten lovk duchaplný, ale

jinak bezcharakterný. Lze každému se domysliti,

jakým pohledem mne uvítal, když k Nmcové jsem
vkroila, a jak ironicky se ušklíbl, když na mou
žádost, aby mi dopála nkolik minut slyšení

v soukromé, nikoliv bez drazu mi oznámila, že

ped tímto osvdeným pítelem rodiny své nemá
žádných osobních tajností. Vyídila jsem tedy
ped ním, co mi uloženo, a odevzdala, co mi sv-
eno. Radostn sáhla Nmcová po balíku, který
ped ni jsem položila. „Hle," pravila mému so-

kovi, „již nemusíte míti starost o inži. Rozd-
líme se, a až vám osud uštdí podobného dárku,
zas vy s námi se rozdlíte."

„Veer téhož dne mne Nmcová navštívila.

,Ty se na mne hnváš, že jsem se o peníze,

které's mi pinesla, s X. rozdlila, ale máš kivdu
hnvati se. Nejednala jsem tak zcela nesobecky,
jak snad se tob zdá. Co iním pro nho, iním
zárove pro sebe. Má dojista slíbenou redakci

Matice lidu XXUI, 1. 3
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illustrovaného listu . . . Chce zaopatiti manželu
mému místo administrátora, a já se mám státi

hlavní jeho spolupracovnicí s msíným velmi
slušným platem . . .' Mezi tmi slovy byl na spa-

nilé tvái NémcOvé rozkvetl úsmv tak blažený,

že nemohlo býti u mne pochybnosti, že tomu, co

praví, také zúplná ví. Po návrhu Svtlé, aby
Nmcová sama ji navštvovala, pravila: ,Tak to

bude nejlépe . . . Prozatím budu picházeti k tob,
ale vždy jen na skok. Zajisté pochopuješ, že mi
jest pipraviti se na innost m oekávající. Mám
mnoho za lubem pro onen list, o em si promlu-
víme více a obšírnji pi píštím shledání našem.'

Rozlouily jsme se tak vele jako kdy jindy; ba
zdálo se mi, že m Nmcová líbá vroucnji než
jindy — možná, že se se mnou louila — a to

navždy. Nesplnila svého slibu, žem navštíví, a já

hluboce ve svém citu k ní ranna, nejen že jsem
nehledala píležitosti k ní se piblížiti, nýbrž vy-

hýbala jsem se každému možnému s ní setkání.

Více jsme se nevidly I"

Není pochybnosti, že bychom kivdili Nm-
cové berouce doslovn tutu subjektivní vzpomínku,
psanou skoro 30 let po skutku, zvlášt vzpome-
neme-li si na uvedený výrok Hálkv ; avšak zajisté

pravdou jsou v ní dv narážky: o štdrosti a dve
Nmcové k mladým mužm z let 1848. „Hono-
sila se Nmcová vedle ostatních svých pedností
duševních mravní stránkou velmi skvlou, ale pro

ni samu obzvlášt pi pomrech práv nastalých

nad míru osudnou : bezohlednou to štdrostí. Pi-
pravovala si za tou píinou, jak nesíslnkrát jsem
byla svdkyní, samé jen nesnáze, samé hoe, neb
byla vedle toho dvivou a neprozetelnou jako dít.

O co ji kdo požádal, to mu také bež rozmýšlení s nej-

vtší radostí poskytovala, nikdy neuvažujíc, zdali
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daru jejího také jest hoden ili nic, a má-li toho
eho si na ní žádá, nevyhnuteln potebí, neb
chceli její dobroty pouze zneužíti." Vlastnost tato

nebyla pi Nmcové osamlou; vyznaoval se jí

celý rod její od nejstarších pedk, jež známe:
pradd, babika, matka. Na píklad aspo uvá-

díme vzpomínku babiinu. „Byly tenkráte zlé

asy, vojny a nemoce i hladu dost. Korec žita

stál 100 zl. na bankocetlích. — Ale Pánbh nás
miloval, že jsme vše jakž takž pestáli. Tak bylo

zle, že chodili lidé s penzi v hrsti nemohouce
koupit. Náš tatík, to byl lovk, aby ho pohledal

;

ten pomohl jaktživ každému, kde a jak jen mohl;
k nmu také každý pišel, když nevdl kudy
kam. Když picházeli chudší sousedé prosíce:

„Penechte nám korec žita, nemáme na chléb ani

zrna," íkal: ,Dokud mám, rád dám; až nebudu
já mít, dá jiný,' a hned musela máma namit do
pytle obilí. Peníze ale nevzal . . . ,Vždyt jsme
sousedé,' íkal, ,a jest-li si my nevypomžem, kdo
pak by nám ml vypomoci. Až vám Pánbh
obrodí, splate mi zrnem, a budeme zpraveni . .

.

Matka, jest-li nepišel jeden den žebráek, byla by
ho šla hledat na rozcestí, to byla její radost" . .

.

a dále: „To ješt není tak velká zásluha, jen po-

vinnost kesanská (dáti z pebytku), ale když si

od úst utrhne a dá, to je pkná ctnost. Však to

pišlo i s námi tak daleko, že jsme jídali jednou
za den, aby mli jiní lidé také co jíst."

Pipotme k tomu vlasteneckou snažlivost

Nmcové, její snivé, dvivé srdce, otevené všem
výkikm lidského neštstí, jejího mladého, roman-
tického ducha, jenž lnul k mladým mužm let 1848
tím více, že spatoval v nich prkopníky nové

svobody, nových názor, nové literatury, a po-

rozumíme jinak nevysvtlitelným zjevm, o nichž

3*
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nám vypráví Svtlá: oZcela neznámé dívky z ven-

kova pedstírajíce neodolatelnou touhu po vyšším

vzdlání, u ní se ubytovávaly po celé téhoany,

majíce v Praze naprosto jiných zájm. Když se

taková dámika hodn vyveselila, tož obyejn co

nejnešetrnji s ní se rozlouila, vyítajíc jí místo

díkvzdání za její pohostinství, že u slavné spi-

sovatelky pramálo vyzískala, že si vše zcela jinak"

pedstavovala, pedpokládajíc, že neopomene v ní

zbuditi mohutné, v prsou jejích dímající nadání

a o další rozkvt jeho povinn se postarati. I mladí

muži se neostýchali navštvovati Nmcovou, aby
jim darovala penz na cesty, kteréž hodlaU v prázd-

ninách po venkov konati, aby k jejímu píkladu
sbírali pohádky, povry, nár. obyeje atd. Nejen
že žádného z takých prosebník neodbyla, ale

dala mu vždy, co mohla postrádati, nkdy i vše,

co v tobolce své chovala . . . Bylo to zejména
nkolik muž, kteí byvše r. 1848 z drah svých

životních vymrštni, do kolej dívjších pomr
svých vrátiti se nemohli neb zdráhali; než ješt
Nmcová na Slovensko odjela, již ji byli vyhle-

dávali, zasvcujíce ji ve vzletné svoje nadje v lepší

budoucnost, z nichž nejednu Božena s celým san-

guinismem své povahy sdílela, ímž se vysvtluje,

že návštvy ony nejen pijímala, ale i v nich dosti

záliby nalézala. Shledávala ve své dobromyslnosti

na onch jinoších veškeré pednosti, jimiž se prá-

vem i neprávem ozdobovali, vidouc v nich prkop-
níky nové kulturní epochy v djinách eských
nastávající."

„Pan X., i když slíbený list nevycházel, zstal
nadále jejím hostem a dvrníkem liter, jejích

plán. Sdílela s ním a s nkterými jeho soudruhy
nadále poctiv každý kousek chleba, aniž jim kdy
pipadlo, uiniti vzhledem k ní totéž. Sdílela jej
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s nimi tak velkomysln, tak do opravdy po sester-

sku, že se vyskytovaly dny, kdež jí v dom jejím

naprosto scházel. Obracívala se pak v tísni své

k známým rodinám lístkem, co smutný, drahý po-

zstatek tu a tam dosud po ní chovaným, obsahu-

jícím hrozná slova : Prosím, poskytnte mi kousek
božího dárku."

Do této trudné doby padá vyjednávání s Nm-
covou, aby pevzala editelství dívího ústavu,

o jehož založení tehdy usilováno s mnohých stran.

Wenzig sliboval jí bezplatnou souinnost mnohých
sil uitelských — darmo. Nmcová jindy tak o-

chotná k podobným dležitým podnikm „velmi

energicky návrhy takové nesíslnkráte zavrhla,

namítajíc, že by své tvoivosti pijetím úlohy své

navždy podvázala kídla." Pi hojnosti paedago-
gického živlu v jejích spisech — zvi. Pan uitel^

Rozdrkcíj Dohry lovk^ Baruška a j. vtom vynikají
— musí jednání takové býti nápadno, a výmluva
její jest tuším výmluvou pouze; píiny teba hle-

dati jinde. Obava ped zdarem nemohla tu býti,

nebo Hon. Zapovou uinn skvlý poátek a Nm-
cová i po smrti její se zdráhala, proti rad „skoro
všech skutených pátel svých." Také nechut
k praktickému povolání jest tuším vylouena;
osvdila Nmcová v Domažlicích i v Praze toli-

krát prakticky svou paedagogickou innost, že nelze

na to pomýšleti, aby vyhýbala se prakticky úloze,

kteráž urila zvláštní ráz jejích liter, prací. A se

známou nechutí romantické školy, zvlášt nmecké,
ku praxi, dá se též sotva poítati, a rádi uzná-
váme pravdu slov Svtlé: „Duch Nmcové, bažící

po svobod, považoval vše za pouto a pekážku,
co nesmovalo zpíma ke zmohutnní a osvdení
se talentu jejího." Kde tedy píina?

Zmínili jsme se, jak svobodomyslnou Nmcová
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byla, s jakou smlostí vystupovala proti pedsud-
km své doby a svého okolí, jak vbec žila podlé

vlastního srdce, vkusu a rozumu. Spolenost, zvlášt
dámská, nerada odpouští takým smlcm a neod-
pustila ani Nmcové. První projevy nevole shle-

dáváme již velmi záhy. Usneslyf se eské dívky

a paní již r. 1845 vydati almanach
;
paní Nmcová

zvolena za redaktorku a spolu i za soudce Jak si

žádaly, nemilosrdného." (Rajská k elakovskému
5. ledna 1845). Ale brzo potom teme již v do-

pisech Nmcové k elakovské, jak vc špatn se

daila a konen usnula: „Ptáte se, co dlá alma-

nah? Posud nemám ani ádek v rukou a jak se

dozvídám, velmi málo se píše. Tuším, že to na
píští rok sotva bude, a skoro by bylo lépe, nebof

by se jist dkladnjší vci podati mohly." (Nm-
cová k elakovské 20. kvt. 1845). A 12. rvcQ.

1845 píše o tomtéž elakovská Nmcové: „Však
jakou to truchlivou pro nás se dozvídáme zprávu,

že Vy se do kraje — do Domažlic — sthovati

budete a Prahu opustíte! Smutn uvažuju otázku

Vaši: „komu mám odevzdati svj úad (redakci

almanahu)?" A nech sebe více uvažuju, nevím
rady ani pomoci. Jest to podivný osud, jenž nám
všem velí, bychom do rzných konin se odebraly

a krásný spolek náš pouze v srdcích uchovaly.

Pro tak mnoho, pemnoho krásného zahynouti

musí! Inu nelze jinae, bermež útchu z toho,

že lovk na každém stanovisku úinkovati mže,
a že by i tlesn jsme odloueny žíti musely,

duše naše pedce vždy jen k sob lnouti budou
— pravda, moje drahá? — A pedce, pedce se

mi oi slzami zalévají, když na Váš odjezd tak

myslím. Což pak má Praha zcela osieti?" Nm-
cová odpovídajíc k tomu píše již o pádu celého

podniku (24, rvce. 1845): „S tím almanahem jest
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strast a bída. Já nemám posud od žádné z pi-
spívatelek ani ádky, a as již vypršel. Avšak ráda
bych svj úad složila, jen kdyby jej jiná pevzíti

chtla, kteráž si umí lásku spisovatelky více

získati než já. „Mám prý pro takový úad málo
ohn," ekla slena V* a si. R* dodala: „Kdyby
nebylo Nmcové, tak by byl almanah ješt letos

vyšel, ale když ona mnoho požaduje." Což mám
dlat? Vždy mi nic k posouzení nedaly! Drahá
dušel tak se mi zdá, že našim vlastenkám ne-

záleželo mnoho na tom, pro se vlastn almanah
vydati ml, ono jim šlo jen o lacinou slávu.

Myslely, že se to peklady a trochu básnikami
odbude, ale když slyšely o pvodních pracích,

ochably k letu natažené perut. A já je mla snad
na ten nešastný Parnas biem dohánt. Velmi
málo by z nich vybral, jež snámi stejn smýšlejí."

Tím almanah pod redakcí Nmcové padl, nikoli

však myšlénka sama. Píše o tom Stank: „Zdejší

sleny chtjí vydávati almanah, avšak potkávají

se se samými nehodami. Paní Nmcovou urazily

hlasitými domnnkami, že prý neumí ani poádné
psáti, a tudíž nkdo tetí za ni povídky píše."

A Nmcová též se o tom zmiuje : „Pražská dvata
budou tedy vydávat „almanah". Zda bh! to mne
ale mrzelo, že sob paní za redaktorku nezvolila ?

Není-liž tam paní Zapová, která tak pkn píše?

Ale tak to ujednaly nkteré mezi sebou a udlaly
si tajemníkem p. Havlíka Borovského. Vím,
má drahá, že Vás mrzelo jejich jednání. Ono není

všecko zlato, co se blýští ! Bohuslavy již mezi nimi
nejsou. Avšak nechme to býti." (14. února 1846).

V list. t. r. píše již Nmcová o pádu druhého
úmyslu: „Lituju, že byla e o almanahu opt
nadarmo; mly by se dívky s mužskými sjednotiti;
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samy sotva co poídí, síly jsou slabé. Je hanba,
že se muži té myšlénky neuchopí."

Yycifujeme-li již z tohoto mnohé neshody Nm-
cové se souasnými družkami, dovídáme se o tom
z dopisu Nmcové (16. února r. 1849) ješt uritji;
píše o svém pomru k pražským kruhm dám-
ským: „I z mnohých jiných ohled bylo by Tvé
pítomnosti v Praze zapotebí. Slyšela jsi a víš

nyní již beztoho, že chtjí nkteré eské paní za-

ložiti v Praze díví školu. Plán celého podniknutí

bude Ti dostaten znám — zajisté, že jsi mla
z tohoto tak dležitého rozhodnutí upímnou ra-

dost. O já tak srdené jsem se nad tím zaradovala

a se hy mé síly hýly ^. hýla hych k tomu 'pispívala

.

Ale záhy prredzvídala jsem^ ze asi celý ten pkný
plán se v nioec rozpadne a nevyvede tak, jak hy si

hylo páti. Vždy znáš ty naše paní — ba vlastn
Ty je neznáš, nebo jsi píliš vila jich slovm
a dle svého smýšlení posuzovala i jejich. Já je

bohužel lépe znám ; ony tropily sob s vlastenectvím

jen híky, vyvsily je co zástrku, aby zastely

ní svou bezmeznou marnivost, slávychtivost,

sobckost a což já vím, jak všechny ty híchy
potutelné jmenovati mám. Každá myslí, když si

pipne slovanský trikolor, když si dá eské jméno
a trochu se nauí lépe esky rozprávti, než všeli-

která panská frajlinka, že se všichni echové musí
takovému hrozitánskému vlastenectví koiti, a pakli

se to nestává, cítí se hned taková vlastenka k smrti

uražena a nechá všeho. Nedomnívej se, že snad

ze zášti mluvím. Bh mne toho uchovej, já ne-

hnvám se na nikoho z osobních ohledv, ale

hnvám se na n proto, že svou marnivostí a kle-

pastvím škodí dobré naší vci . . . Jest to v tom
spolku Slovanek, jako v Národní Obran, to také

chce býti každý dstojníkem a nikdo nechce býti
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sprostým, a tam chce každá býti presidentkou beze
všech okolkv. Ty jsou ješt daleko od pravdy!
Ze iním výjimky, rozumí se samo sebou, ale je
jich málo a jsou to jenom ty šlechetné duše, které
i Tob dobe známy jsou. Ty zase shromáždily by
se kolem Tebe a od takového spolku mohlo by se
již nco^ oekávati, kde by jednomyslnost, obtov-
nost a šlechetná snaha pro všeobecné dobro pa-
novala, nebo dokud toho nebude, nemám velkých

7^ i^^^tl^'^"^:^ Vidíme F tchto slo-

a která slouží jí ke cti nemate? k^^^^IA^mcove^

z našeho života, bohužel platné posud, a pro sebe

v nich tušíme také jednu z hlavních píin —-

ne-li nejhlavnjší, — jejího \ýše zmínného zdrá-

hání. Dopis Celakovské ze 27. kvtna 1849 jen

nás v tom utvrzuje: „Kéž by si i Ty, drahá Bo-

ženko, v Praze býti mohla! To bychom si vzdor

všem pekážkám spolek dvat a žen eských
utvoily a ve spojení s ostatními dalo by se nco
vyvésti. Tšila jsem se z podniknutí onoho z po-

átkur velmi, ale od tch dob pišla nám troje

rozdílná oznámení do rukou, v kterémž každém
nco jiného se ped se bráti chtlo. Mám za to,

že díve musí ádný základ býti položen, a dvra
obecenstva opravdovou snahou se získati musí,

nikoli však stálými zmnami zapuzovati." "^j

Zatím zamstnání se nenalézalo, pomoc ne-

mnohých pátel nestaila, choroba více než kdy
jindy tísnila ubohou, že v zoufalství volá: „Co

je plátno, kdyby kdo nám nyní i mladost navrátil,

když by nám nemohl s sebou dát tu blaženou

*) Slova Sojkova zdají se tomu též nasvdovati

:

^I našli se rádcové jako prorokové falešní, jimž, a marn,
vyhnouti se chtla Nmcová odhodlaností svou, svou muž-
ností."
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mysl. Když projdu léta svého živobytí od 10.

roku až do nynjška, divím se sama sob, a my-

slím, to není možná — to nejsi ty!« Jen vzpo-

mínky zbývají tu utrápenému srdci a touha, vr-

cholící v snní: „Vy jste mi Vaším popsáním hor

laskominy nadlal. Já jsem letos jako vze.
Ani nepijdu do zelena a co nevidt bude tu

zima, kterou nemám ráda. Dnes fuí mrazivý

vítr, šedé oblaky prohánjí se jeden pres druhý,

kavky lítají krákorajíce od Kateinské ^éže^a^

kmým^oknm. Ne^hjbi; ^^^--^'-^^-^^^r^^^j^^^'

V^i ITmocT bezstarostn žít, — já bych ráda zase
pes zimu trpla; bylo by mi to i k pracování
velice teba, nebo cítím na sob nejen tlesní,

ale i duševní ocháblost, slabost. Spaní, kterému
jsem se nikdy ráda nepodvolila, podléhám nyní
bezvoln . . . Málo jsem nyní psala, co jste ode-
šel a co jsem psala — skoro samé toliko

listy a žádosti — a mezi námi eeno, budef as

papíru škoda, beztoho nic odnikud nedostanu . .

.

Bhala jsem, starala se a pro nic za nic. Fric
u mne byl s pítelem Sojkou, a trochu mne z mých
trampot vyvedli..." „O kýž by již bylo léto I

Jak ráda chvílemi blouzním, že mne navštívíte na
horách, že prožijem blažených nkolik dn; —
a je to marné volání 1 Ale když není skutenost,
at blaží sen! Jak asto ukojila jsem touhu po
moi — ve snu, — jak asto se tšívala v roz-

košných krajinách — ve snu. Sen mi pivádí
drahé osoby, jež nikdy více nespatím — ve snu
bývám nkdy celá já — bývám šastna na chvíli.

Pro pak naíkat, že to je sen,, když mi zstane
toho pocit i celý den; za takový sen já vždy sr-

den dkuji — Nyní dobrou noc — a spolu dobré
jitro. Je hodina s plnoci 1 Te(J si lehnu. Pod
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tou prachovou peinou se to spí teple a pí-
jemn ... tu lovk se ukryje ped veškerou zlostí

osudu a zapomene na ten chladný svt.** A jinde

píše téhož roku (1854): „Duše moje mnohdy jako

jezero, lehký vtík je rozvlní a není možné, by
se rozeené vlny uhladily. Myšlénka honí my-
šlénku jako obláky pi boui, jedna chmurnjší
než druhá, až se celá obloha zahalí tžkými
mraky — z kterých se nelije, ani hrom nebije,

v kterých jen huí a blýská se, — s kterými

búrný vítr zahrává, aniž by je rozehnal — a nebe

vyistil * *

."

„Nyní pro obveselení srdce sním jeden z tch
pomeran, co jste mi dali, a budu pi tom fan-

tasirovat o Netalii, budu si notovat; Kennst du
das Land, wo die Pomeranzen (!) bliihen — dahin,

dahin. Nebylo by to špatné, kdyby nás tam osud

penesl. Abychom tak jeli na lehounké gondole

po moil — ó pedstavte si krásnou krajinu u
Neapole — hvzdnaté nebe, to šíré moe
ó tam bych vínem rozehátá zazpívala já tebas

:

leh bin die Fúrstin von Thoren — ale jak dál —
zum trinken, nicht — zum lieben, nicht mehr
jung — zum leiden — ano to by šlo I — zum
leiden auserkoren."

To trosky veselosti a humoru Nmcové, kterýž

druhdy záil z každého slova, hrál každou žilkou

její a nyní dobývá se pod slzami ze zoufalství,

pro nž hledá jedinou útchu ve vzpomínkách na

své mládí. V duchu pechází ty háje a luky,

kdež co nevdomé dcko bhávala v snivé rozkoši,

pipomíná sob tch prostosrdených tváí staro-

eských z oné doby, kdežto neplatilo ješt pí-
sloví „na jazyku med a v srdci jed" 1 — a z tchto
upomínek, z tchto daguerrotyp milých tváí
domácích rodí se v tchto trapných hodinách její
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práce a mezi nimi rozmilá Babika, plod to, jak
sama praví, psaný pro úlevu vlastní skor-
moucené duše své. Byi-li kruh pátel Nm-
cové ped r. 1853 malý, byl nyní tím skrovnjší;
mnozí zemeli (elakovský a jeho choj, jiné d-
lila od ní duševní propast rzných tužeb, názor,
smýšlení; nejlepší pátelé její byli nyní muži na
mnoze mladí: s nimi pojily ji pomry, s nimi
sblížila je její mladá, novotám pející povaha,
k nim zahánla ji mnohá asi nepíze, o níž tuším

staí tento charakteristický doklad z Pamtí Fri-

cových: „Bendi mi býval velmi oddaným spole-
níkem, pravým sekretáem, pro naši vc zaní-

ceným, chytrým a pi tom dobrákem od kosti. Ka-
deavá jeho hlavika s lící jako míšeské jablíko
a jiskrné jeho tveraivé oi rády se usmívaly,

jen když mu z chmur stálých hmotných starostí

drobátko zasvitlo sluníko. Kdyby se mi tehdy
bylo podailo založit njaký list, mohl být pro
naši krásnou literaturu pod mým vedením za-

chován. Vypomáhal si zde onde kondicemi a vy-

uoval také ruštin, ano zamýšlel vydávati se

mnou anthologii slovanských básník s doslov-

nými peklady, ale z toho všeho malé mu kynuly
vyhlídky, nebo nejhorlivjší žáci jeho, na p. Bo-
žena Nmcová, ovšem že honorovat jej nemohli.

Zaznamenávám zde mimochodem jedno až k plái
smšné quid pro quo: Za jeho lekce v slovan-

ských jazycích dlila se s ním Božena s nkterým
zbytkem od skrovného obda, astovala jej ajem,
vdolekem aneb jablkem, ím práv mohla, an se

se k tomu jejich zcela chvalitebnému pomru pi-
družil klep toho znní, že svdná naše spi-

sovatelka vlákala prý do svých sítí bohatého Rusa,
jehož vyssála, až se dostal na mizinu I A domnlý
Rus ten nebyl nikdo jiný, než náš joviální, sotva
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grošem vládnoucí, teba lívanekem za vdk be-

roucí Fabián oka, redaktor „Kachejtlí." Vyí-
talo se v pravd tvrkyni Babiky každé sousto,

jež se jí pec jen po skrovnu dávalo; byla s 3
dtmi svými v stálé tísni — a pece prohlašovali

ji za marnotratnici! — Inu, bylo to velice poho-
dlné! Pokud sám jsem. mohl, pomohl jsem jí

k nepatrnému výdlku, jak pi „Lad-Nióle," tak

pozdji v „Máji" a sprostedkoval také malý ho-
norá za Slovenské její povídky, vyšlé u Šálka —
ale o svízelích, s jakými mla geniální ta žena co

bojovat, nemá nikdo pontí. Svírá mi to posud
srdce, pomyslím-li, jak z této její bídy mínil

jednou autor „Pomnnek po cestách života" ko-

istiti, a jak se jí za to mstil, že jeho podivné
návrhy zavrhla. Zvláštní náhodou dostal se to-

muto vzornému vlastenci lístek do rukou, jejž byla

tehdy pod Slovany bydlící paní psala spolenému
našemu píteli Jurenkovi, kterýž s matkou svou
v témže dom zstával. Mám tu zprávu z jeho

i jejích úst — nebo byl jsem obma dvrníkem
— proež cítím se zavázán následující jezovitský

manévr pro výstrahu i pouení potomstvu dle

pravdy odkrýti. Ony v jakés nestežené chvíli

nudy a starosti psané ádky, zdaliž obsahovaly
vskutku nco nápadn kompromitujícího, nevím, —
jisto, že sotva se byly^ týkající se snad jakéhos
dostaveníka, octly v Štulcových rukou, poctil pí.

Boženu náš „eský katolík" svou návštvou, pi
níž jí po dlouhých oklikách uinil návrh, aby
zekla se nadobro všeho svtského spisování

a vnovala se na dále výhradn pobožným jen

povídkám pro katolické listy a kalendáe: pod
tou výminkou že by mla další výživu zabezpe-
enou. Na dkaz pak toho, že skuten odíká
se pro vždy marností svta tohoto, vyzval ji, aby
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s ním píští nedli v odkrytém voze jela na zámek,

tam se mu ped sezvaným lidem vyzpovídala, naež
podrobili se pokání a obdrží rozhešení, mže,
pokud závazku svému dostojí, žíti bez dalších hmot-

ných starostí. Jelikož se však Nmcová zdráhala, vy-

tasil se Štulc po delším okolkování s oním lístkem,

jejž prý, kdyby návrh jeho zamítla, doslova uve-

ejní.- Takým uskokem pobouená ukázala ve-

lebníkovi dvée. Následek toho byl, že sepsavši

Babiku^ již na naši radu vnovala hrabnce Kou-
nicové — dostala od této místo oekávané alespo
padesátky pouze pl tuctu kávových lžiek 1 Nebof
nešfastnou náhodou pro Boženu radila se paní

hrabnka opt s týmž duchovním rádcem, který

prý argumentoval takto: dáte -li jí peníze, pro-

marní je pes jednu noc se svými kamarády —
daruj ete-li jí nco cennjšího, zastaví to obratem

ruky — proež radím jen k dárku co možná ne-

patrnému. — Ubohá, kteréž nedostávalo se práv,
jak obyejn, na inži, sama mi se slzami v oích
nabízela tch šest pratenounkých lžiek ke koupi.

Dávno bych snad byl onu píhodu ve víru udá-

lostí zapomenul, ale zaslechnuv, trvám v Londýn,
o smrti naší nenahraditelné trpitelky a vyta zá-

rove z novin, jak pohnutlivou e ml tehdy náš

velebný básník a kanovník Vyšehradský nad jejím

rovem, ztrnul jsem. Výslovné tam bylo eeno,
že inuly se pátelskému rádci a pomocníku je-

jímu slzy po tváích, hlas jeho že pohnutím až

selhával, když zval ji svou ;;milou sestrou Bo-
ženou!"

Když pipravován druhý díl povstného al-

manachu „Lada Nióla", k jehož prvému ro-

níku pispla Nmcová povídkou slezskou Sest7^y

a pro njž chystal J. Fric studii o G. San-

dové, „ohlížel se též po dobrém rytci, kterýž by
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dle výtené podobizny z pozstalosti elakovského
zobrazil pro nho naši k smlejším vzletm sta

chutí prozrazující paní Bož. Nmcovou." Nm-
cová sama o tom píše 27. srp. 1854: Velice mne
Vaše laskavost tšila, kterou jste mne chtli do-
hromady poctít — jest-li totiž ješt kdo jiný mimo
Vás? I — ale bylo by to v nynjších okolnostech
a v postavení, v jakém já nyní jsem, tuze neprak-
tické a Vašemu almanachu Lada Nióla jen škodné,
vydat obraz „einer regierungsfeindlichen Person." *)

Ostatn obraz u Stak co je, a dobe trefená

jsem, pece už není obraz mé nynjší podoby —
jsem o mnoho starší od té doby — a pak ani

kroj ani postavení moje, jak v obyeji mám, se

neshoduje, to bylo gusto Stakovic. Kdyby to
jednou mlo být, tšilo by mneto ovšem
víc, kdybyste vy mladší to vyvedli, a-

bych mezi vámi byla; do ady tch sta-
rých uenc se nehodím. Ale je na to dost
asu; jest-li umru, máte tu pece mj obraz, z-
stanu-li živa, máte tu mne — a tudy není na
spch."

Ve skrovných zprávách, jež nám o posledních
létech Nmcové zachovány, nalézáme ji vždy v
tomto mladém kruhu. S nimi tšila se ve svých
strastech a bíd malými, skrovnými schzkami,
pro nž šosácká veejnost poctila ji názvem ne-
hospodyn, marnotratnice, s nimi horovala o i-

deálech vyrostších u nás po r. 1848, s nimi
úastnila se všech prací a plán literárních. Když
r. 1854 zamýšlel J. Fric ve spolku s Hanušem,
Klácelem, Hausmanem, Ludv. Rittersbergem, Jan-
dou, Bendlem a. j. vydávati literárn kritický pl-
msíník „Prahu", slíbila Nmcová své úasten-

') Osoby, která jest vlád nepátelská.
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ství. K almanacliu „Máji", sestavenému J. Fricem,

K. Svtlou, Žofií Podlipskou, Sabinou, Janem Pa-

lackým, K. J. Erbenem, V. Hálkem, Nerudou,
Hejdukem a j., pispla svou povídkou slovenskou
Chýše pod horami a látkou pro Fricovu sloven-

skou baladu „Rže na Kriváni". Roku 1856 byla

spolenicí zamýšleného periodického listu kriticko-

belletristického ^Svt a domov" spolu s J. Fricem,

Sabinou, Ritterbergem, Vávrou, Sladkovským, Er-

benem, Klácelem, Jandou, Hofem, Nerudou, Vor-
líkem, Peškem, Lad. elakovským, Hálkem, a ješt
k roku 1858 pipomíná J. Fric: „Velkou sensaci

zpsobila v lednu 1858 si. Gossmannova pohostin-

ským vystoupením v he Birchpfeiferové, zpraco-

vané dle románu Sandové pod názvem „Die Grille",

již na žádost režiséra Chauera uzpsobil jsem na

naše pomry hlavn pomocí B. Nmcové, jež i herci

a garderobierovi Kaškovi dala výtené pokyny, co

do výpravy kusu, tak že náš Diblík z hor pak
na eském repertoiru zdomácnl."

O hluboké oddanosti k tmto mladým pátelm
stjž zde také místo mnohých aspo jeden doklad,

charakteristický též pro djiny jejího ducha a srdce

:

„Slena Rittersberková, — píše J. V. Fric v Pa-

mtech — velé berouc úastenství s osudem první

naší publikace, chtla mne improvisovanou jakousi

náhradou za nevyšlý druhý roník (Lady Níóly)

pekvapiti a pimla kroužek dám, v jichž ele
Božena Nmcová, že podarovaly mne o nový rok
jakýms vlastnorun psaným almanachem, v nmž
nechyblo ni vhodných rytin a obrázk. Píspvek
naší Boženy jest její blouznivou jakousi zpovdí,
jež pro veejnost se nehodí." (1856).

Aby se zotavila ponkud z nemoci, odebrala

se Nmcová na podzim r. 1855 na Slovensko do
lázní Sljaských, avšak nemnoho našla tu úlevy;
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více získal její duch a jím my: sbíralaf tu po-

hádky, obyeje, kroje atd., v emž pomáhal jí

horliv Samo Chalúpka, fará v Lolní Lehot.
Plodem tchto prací jsou Slovenské 'pohádky a po-

vsti a j. Na tchto poutech po Slovensku mla
Nmcová ochotné, a somozvané prvodce v et-
nících, kterými již po 6 nedlích pinucena k ná-

vratu. Od té doby jest život Nmcové dosti jedno-

tvárný, ovšem jen na venek; co trpla uvnit,

tušíme jen. Choroba, nedostatek, práce, hokosti
z okolí, bolest všeliká, vdomí nedosažených cíl,

sklamání, tof smutné ovzduší, jímž kráela jedna

z nejgeniálnjších žen eských až do své smrti.

Nemýlíme-li se, pidružily se ke všemu i rozru-

šení a nešváry rodinné. Vypravujef aspo Svtlá
o nem podobném: „Mívala proto (pro svou

štdrost) velmi asto dosti nepíjemné výstupy

s manželem, mužem to nad míru správným, ve-

lice ctihodným, až do krajnosti poctivým, jenž

upadl za tou píinou u nkterých vzdálenjších

známých jejích v podezení, že tak laskav s ní

nenakládá, jak by bylo žádoucno. Zajisté by byla

Nmcová zasluhovala, aby byl s ní vždy co nej-

jemnji jednal, ale prese všecky trpké a drahé

zkušenosti zstávala tak nezhojitelné dvivou,
zištným a vypoítavým lidem vstíc, že nebylo

vru s podivením, pakli mu co svdomitému otci

rodiny, co upímnému jejímu píteli, tu a tam
i u pítomnosti cizích uklouzlo káravé a vyítavé
slovíko." Piznáváme, že nco pravdy v tchto
slovích, víme také, že povst pimnožila hájíc

Nmcovou, jako pimnožila pohrdajíc jí. Ale zá-

klad, jádro všech neshod mezi Nmcovou a jejím

manželem sluší zajisté hledati hloubji, v psycho-

logickém stavu obou. „Ráda vím, že Vás láska

blaží. Jen v šetrnvch rukou laskavého zahrad-
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nika kvete rže domácího štstí, v hrubých rukou
zvadne!" píše Nmcová k elakovské 24. ce.
1845. Tohoto štstí podlé mnohých zpráv se srdci

Nmcové nedostalo ani v manželství, — jež jest

smutnou illustrací jejího výroku: Jest to ukrutná

zbra: hrubost proti mírné a stydlivé povaze —
ani v pomrech, v nichž hledala útchy mimo
manželství (u ejky, Jurenka, Bendla aj.) A po-

skytne-li budoucnost jasného svtla v tyto po-

mry, neprávem tajené ped veejností, nemyslíme,

že ztratí Nmcová na úct a vážnosti tch, jimž

moderní názor svtový není bláznivou fantasií,

názor, kterýž uznávaje práva spolenosti, šetí

také práv jednotlivcových, a již vyrstají z duše
neb srdce lidského.

R. 1861 navrhl Nmcové dobe mínným pi-
inním Nerudovým litomyšlský knihtiska Augusta
souhrne vydání jejích spis. Odsthovala se, a
nemocná, do Litomyšle, ale jako asto, sklamala

se optn. Hrubost a nesvdomitost, s jakouž s ní

tu nakládáno, i bída pinutily ji záhy k návratu.

„Pan Augusta byl netoliko negalantní k dám,
nýbrž nelítostný a tak barbarský k spisovatelce,

že ji v Litomyšli nechal hladem se moiti. O hono-
ráru, kteiýž za 32 stran tisku 12 zl. byl ustano-

ven, nebyla prozatím e; však bylt zavázán ji

stravovati. Bez groše vyšla Nmcová do Litomyšle

a pracovala. V hospod, kdež bydlela, zakázal

jednoho dne pan Augusta, jak to listy dosvdují,
by se jí žádná strava nedávala na jeho úet, a kázal

Nmcové, by pracovala. Panu Augustovi bylo známo,
že Nmcová nemá žádných prostedk, aby se na
cestu do Prahy hned vydala: avšak to mu neva-

dilo. Nmcová pracovala a oekávajíc peníze z Prahy
od muže svého, stravovala se sama — chlebem.

Veškeré její výlohy v tchto dnech obnášely jeden
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den 4 krejcary, druhý šest, nejvíce osm krejcar.
I seslábla za nkolik dn tak, že na duchu zpi-

tomla."
Pobyvši krátce u píbuzných v Nov. Bydžov,

vrátila se do Prahy, kdež již 21. ledna 1862 svou
unavenou hlavu sklonila k vnému spánku. Ješt
dva dni ped smrtí, když ji K. J. Erben navštívil,

rozmlouvala s ním velmi horliv a vypravovala,

co ješt pracovati ^ zamýšlí ; a den na to, když
k ní pišla sestra Šumavského, tu zcela zeteln
napsala na první list sešitu svých práv vydáva-
ných spis poslední slova ve svém živobytí: „Na
památku seste mého pítele Šumavského. Božena
Nmcová".

Dle pání svého pochována na Vyšehrad.
Poheb její od „Tí lip" v Kolovratské tíd
svdil o hlubokém soucitu všech vrstev eské
spolenosti: smíilo utrpení a smrt, což život

smíit nedovedl. V roce 1869 ozdobily dámy
klubu amerického hrob Nmcové pomníkem, letos

postaven jí v Ces. Skalici na námstí památník.
Manžel Nmcové, Jos. Nmec, zemel r. 1879

na podzim. Narozen 11. ce. 1805 v Novém Bydžov
z rodiny mšanské. Studoval v Králové Hradci a

v Praze, kde hlavn vlivem Jungmannovým pilnul
k neetnému kruhu eských vlastenc. E. 1824
následkem domnlého úastenství v nepokojích
universitních odveden spolu s jinými k vojsku,

r. 1827 odjel s tímto do Itálie, jíž znanou ás
poznal a r. 1831 navrátil se opt do Prahy mezi
druhy svého mládí. Vystoupav r. 1832 z vojska

stal se praktikantem pi kamei'ální správ v Praze
a r. 1835 revisorem úpadkových daní v Teplici.

Pi zizování nové finanní stráže vadn Nmec
proti vli k nijako samostatný respicient v Kostelci

u Náchoda, pozdji v Josefov, Litomyšli a v Praze.



— 84 —

Horliv úastn se národního života pražského

míval asté nepíjemnosti se svými pedstavenými
y Praze i pozdji v Domažlicku a Nymburce a

z píiny té pesazen posléze do Liberce a od
roku 1850 do Uher co vrchní komisa se sídlem

v Miškovci, pozdji v ármotech, odkud pro udá-

losti známé ze života Nmcové suspendován s pensí

350 zl. ron. Zajímavý jsou vci, jež pi vyše-

tování tehdejším mu kladeny za vinu: V Do-
mažlicích prý zavedl spolek „Svornost"

;
jeho dti

v Domažlicích neumly nmecky; ítával eské
noviny; užíval pi úedním jednání se stranami

asto eské ei atd. Od svého propuštní Nmec
stále stežen policií žil v Praze, od r. 1856—57
v Bláku v Korutanech, pak opt v Praze, zastá-

vaje rzné úady (na p. administrátora pi Ná-
rodních listech a j.)- Literárn úastnil se pí-
spvky do „Kvt" (již ped r. 1848) a „Pražských
Novin". Syn Nmcové Karel (nar. 1839) jest pro-

fessorem na hospodáské škole táborské, druhý
Jaroslav (nar. 1848) professorem na reálných ško-

lách v Odse (na Rusi), dcera Dorothea (nar. 1841)
uitelkou v Jiín.

Slovník nauný a j. vyprávjí nám, že Nm-
cová dostávši den ped smrtí první sešit svých

prací (zaínající Babikou) mrzut jej odhodila,

na množství tiskaských chyb a špatné vydání si

stžujíc. Pidáme-li k tomu svrchu uvedenou roz-

mluvu s Erbenem, zdaž nevidíme tu bojovníka,

jenž zapomínaje svých smrtelných ran myslí jen

na svj boj a vlast, pro niž bojoval? Vzpomínáme
man jednoho místa z Babiky: Tato vypravuje

vnukm o proroctví, dle nhož má eská zem
byt roznesena na kopytech nepátelských koní.

Dojatá Barunka praví: „Ach, babiko, já mám
nkdy strach, že vám to ani vypovdít nemohu;
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vidte, vy byste také nechtla, aby eská zem na
kopytech byla roznesena?" „Bláhová, jak bych
mohla takové neštstí chtít, vždy se každý den
modlíme za zdar eské zem, vždy je to naše matka.
No tedy když bych vidla matku ve zkázu upadat,

mlo by mi to býti jednostejné? Což byste vy d-
laly, kdyby vám chtl nkdo maminku zabít?"

„Kiely bychom a plakaly", ozvali se chlapci

a Adélka.

„Jste dti", usmála se babika.
„To bychom jí pomáhat musely, vidte, ba-

biko?^ ekla Barunka, a oko jí zahoelo. „Tak,

dve, tak, to je to pravé; kik a plá nic ne-

pomáhá," pravila staenka a položila ruku na hlavu
vnuky.

Dojemná scéna ^tato jest vrným symbolem
života Nmcové — ešky a spisovatelky, mladi-

stvému výroku tomuto zstala Nmcová vrna do
skonání, i když okolí její pohrdlivým úsmvem,
tupením, neuznáním se jí odmovalo: „Co mi
píšete, že mohu být vším právem hrdá na to, že

mne národ ctí a že mají lidé úctu pede mnou —
vru tomu jste nevil, když jste to psal — a já

se tomu také jen usmívám . . . Poctivé srdce,

upímné snažení stát se vždy dokonalejší, prospt
národu se síly moje jsou — to jest to jediné,

co mne nad obyejné ženské staví, které pro nic

nežijou na svt."

II.

Význam Boženy Nmcové v literatue.

Život vycikajících jednotlivc vždy jest aspo
ásteným symbolem žití píslušného národa. Jím
jest utváen a sám opt jemu dodává nového rázu.
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O Nmcové platí to mrou znanjší než o mno-
hých jiných eských spisovatelích. Na píklad aspo
nco: pi Nmcové babika s jejím stoletým sv-
tem a kulturou, u národu staré tradice daleko do
stedovku se táhnoucí — onde nmecké rodišt,

nmecký otec, zde pevaha nmectví ve školství,

stát, vzdlání a p. — onde mocný vliv západo-

evropských ideí více mén prostednictvím nmecké
literatury, zde mohutný, a posud ne dosti známý
a ocenný úin týchž velkolepých proudu dušev-

ních, jež vytryskly koncem XVIII. stol. na evrop-

ském západ — a rozlily se odtud po rozlehlých

prostorách evropských, odnášejíce tu klidn, tu

s hromovým rachotem zvtralé zbytky stedovkých
pedsudk a názor. A co pi tom nejpodivnjšího
— pomrná pvodnost, porozumní asu i okol-

nostem a jejich potebám, vyplývající tuším z jádra

národu, z eského lidu.

V úvod k „La mae au diable" praví G.

Sandová: „Myslím, že poslání umní jest posláním

citu a lásky, a že za našich dn má román na-

hraditi paraboly a bajky dob dtských. Cílem uml-
covým mlo by býti, aby budil lásku k pedmtm,
jež líí, a já nevytýkala bych mu, kdyby je po-

nkud okrášlil. Umní není studiem dané skute-
nosti, nýbrž hledáním pravdy ideální."

Tímtéž programem mohli bychom charakte-

risovati i literární innost Nmcové
;
jediné musíme

pidati na doplnní, ohled k národu, k jeho po-

tebám, vyplývající z hluboké lásky vlastenecké

a bystrého p^ochopení své doby. Nmcová sama to

piznává : „Re takových pán, jako se z nich jeden

v „Prager Zeitung" vyskytl, jde lehce od huby,

íile není v ní velkého požehnání. Máme si pospíšit,

abychom se jen nmecky nauili a esky zapomnli,
z toho že vzejde pravá blaženost: Ano jen kdy-
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bychom se tím neodlouili od peyelké
ásti národu našeho, která od nás po-

uení a osvícení oekává.**
Tento vznešený úkol mla na zeteli vždy a

všude, z nho plynou mnohé pednosti i mnohé
vady jejích literárních prací, z nho vyvinul se

také tak nápadný rozdíl mezi jejím životem a její

literární inností, která úzce aouvisí a duševním
sfpvcm tíSké i západní literatury.

Neblahými událostmi a následky prvé pol.

XVII. stol. zastaven život eský v plném a ut-
šeném proudu svém a petrhány na dlouho svazky
v prbhu eské literatury. Setba literární byla

koncem XVI. a zaátkem XVII. století mnoho-
slibná; k jaké žni by byla dospla, smíme pouze
tušiti. Když pak koncem minulého a zaátkem
našeho vku oživily ideje, jejíchž psobení a úinm
íkáme slovanské znovuzrození, národ náš k no-
vému žití, dlouho a dlouho zstávala literární

niva naše prázdna a pusta. Staré setby nebylo
a nové, cizí, již pepstovati museli naši kísitelé

od šastnjších soused, zvlášt nmeckých, musila
teprve zvyknouti nové pd, novému podnebí, no-

vým, nezkušeným a asto neobratným pstitelm.
Ki*om JuDgmannova pekladu Chateaubriandovy
Attaly sotva jest co pozoruhodného do let 1824
na poli eské novelistiky. Teprve tímto rokem
nastal obrat utšenjší Jind. Markem (Janem
z Hvzdy), prvním pvodním novelistou eským.
Po nm prospívala výpravná prosa vždy útšeaji
a modernji. Pední pstovatelé její — Tyl, Cho-
choloušek a j. — vycítili záhy pravé úkoly její,

poznali potebu tsnjšího pilnutí k životu národ-
nímu a jinoslovanskému, byli si vdomi, odkud že

vzniklo a živilo se eské znovuzrození, a vdomí
toto vyjádili ve svých výtvorech, teba že bez
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slušné umlosti, družíce se úzce ke slavným ped-
chdcm, jimiž básnictví eské tém *

naskrze
obráceno k cílm národním a vlasteneckým. Jádro
národa, eský lid, bylo jejich heslem, lid byl ob-
sahem jejich spis, lid byl také tém jediným
jejich tenástvem.

Nmc. ssála do sebe ob atmosféry, domácí i zá-
padoevropskuu a duBcmí ur^aalsmus její pivodný
již pírodou a dojmy mládí podlé nich se Tyvijai.

Byli to tuším zvlášt Tyl, representant jedné, a G.

Sandová, representant druhé strany, kteí na Nmc.
psobili, avšak se zdarem rzným. O tom máme za-

jímavá data. Již r. 1849 píše Nmcové Klácel

:

„Zbyten bych Yám pipomínal, že Francouz jest

takka experimentátor evropský. Vy již dávno pro
tuto shodlost neb aspo blízkost myšlénky a inu
jste ctitelkyn tohoto „Velkého národu." A Svtlá
vypravuje nám o návštv své s Nmcovou u dra.

ejky. „On uvítal ji pohledem nikterakž pívti-
vým a povzbuzujícím. ,Dobe, že se s vámi ped
svým odjezdem (do Itálie) ješt setkávám^ pravil

Nmcové se svraštlým elem. ,Mohu vám aspo
konen povdti, co jsem vám chtl vlastn po-
vdti již dávno a co bych vám byl zajisté také
byl povdl, kdybyste nebydlela jako na vži,
kamž mi s mými chorými plícemi nemožno za vámi
se vyšplhati'. (Bydlelaf Nmcová v nejvyšším po-

schodí dvorního kídla Geutlerova domu na Václav-
ském nám.). ,Jak dlouho Božena Nmcová v eské
literatue již psobí?' s tímtéž se jí tázal pí-
zvukem málo lahodným. ,Nemýlím-li se, zajisté

celé desítiletí, ne-li více. a dosud kde nic tu nic.

Kdy se konen vzdáte té své mánie popisovati,

jaké mají tam mašle, a tu lemy u sukn, kterak
v tom kterém kraji na svatbách se napijí a jak
pi tom si zataní a zazpívají? Svrchovaný as,
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abyste se dala do poádné práce a sbratelský
svj úkol postoupila lidem, kteí jiného a lepšího

nedokážou.' ,Jste na základ duševních ávých schop-

ností povinna zcela jiného nám vypravovati než
bajky', pokraoval ejka ve svém mravokárném
kázání, kterémuž Nmcová, sedíc proti nmu s ne-

pohnutostí sochy, bez vyrušení stále se sklopeným
zrakem naslouchala. Dostála slovu, které byla

cestou k ejkovi sama sob dala, tenkráte že nedá
se „tím obrueným starým mládencem" nikterakž

dopálit. ,K emu váháte stále do románu se pustit?

Kolik máte prostedk stejn mocných psobiti
na mysl velikého množství ! Což neuznáváte za

nutné konen ztrnulým davem našeho obecenstva

zatásti, aby zúplna neztuhlo a nezkamenlo ?'

,Necítím se pro román ješt dosti zralou', Nm-
cová s uzardním ^konené namítala. ,Fe dosti

zralou' ? durdil se ejka ne píliš galantn. ,Vždy
je vám njaký rok pes 30, a to se necítíte dosti

zralou povdti svtu, co o nm si myslíte, aby
jiní myšlénkami vašimi povzbuzeni, také o nm
pemítati poali? Jesti to nejsvtjší povinností

vaší, ba vcí svdomí, románu se ujmouti, a to

práv ted, kde poíná Tyl ochabovati, a my tém
mezi spisovateli nikoho nemáme, kdo by nám více

podati mohl, než reminiscence z literatur jiných.

Tyl také bloudil jako vy ; co se ml držeti novely,

zamiloval se do itierectví. Vždy víte, eho dokázal

svým „Posledním echem"
;

pokuste se o cosi

podobného. Nikoli ti uení páni lid náš probudili,

nýbrž on tak uinil svými pracemi ; on první po-

vdl národu, co chceme a kam chceme, a ted vy
mu to další povzte. Ne stále popis, podobenství,

obraz, života detail, jak jste to posud dlala, nýbrž

podávejte nám, z eho život klíí a rozkvétá —
myšlénky! Myšlénky plamenné, sršící, odvážné.
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pro které bychom vás velebili i nenávidli, milo-

vali i hanili, o které bychom se mohli do ne-

konena hádat, myšlénky takové, které by se staly

hesly naší mládeže. Nutnot nám v duševní stagnaci,

v níž celý národ pohroužen, nikoli klidné kon-
templace, smavé hravosti, smílivé harmoninosti,
nýbrž pedevším ruchu, vzntu, rozmachu, zápasu,
smlého nábhu, sžíravého skepticismu, kteréž by
mly v záptí pokrok, vzlet, vítzství, poznání to

pravého života ideálu. Neb kam vlastn smujeme
se všemi snahami svými, co cílem naším, než
konené poznání to? Krátce: tu tam na obraze— G. Sandovou — následujte a uhlídáte, jakou
setbu vyvoláte za krátký as ze zmrtvlé pdy
národních našich pomr 1* . . . ,Ano, ano, to G.
Sandová, první žena všech vk minulých i bu-
doucích, nejpovstnjší to autor naší pítomnosti,
jenž zastiuje svým duchem lesk všech vavín
souvkých, nevyjímajíc slavovnce V. Huga, ano
jesti to obraz spisovatelky, již Nmci se neostý-
chají nazývati ve svých liter, djinách „Das erste

Kunstgenie Frankreichs." Žádný dosud muž ne-
vnikal pracemi svými do takových hloubek, nedo-
týkal se tak smle nejchoulostivjších mravních
otázek, neodvažoval se do takových závratných
výšin duševních, nepronášel tak odvážných po-
chybností o tom, co svtem ctností se nazývá,
netrhal rukou tak odhodlanou škrabošku s tváí
lži a licomrnosti, nepovznášel dobro a krásno na
trn tak kvetoucí, netímal rukou tak pevnou
a hrdinskou prapor pravdy, jako ona zázraná
žena, již svt za to blátem nejšpinavjších svých
pomluv potisuje, a ped níž, jako každý poctivec,

hluboce elo svoje k zemi skláním. Kéž byste se

chtla státi naší G. Sandovou a mne pekvapiti,
až se z Itálie vrátím, knihou, v níž bych shledal
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ono sto palivých otázek, které na mne šlehaly

z oí Sandové!' Nmcová slíbila, že se pokusí

vyplniti pání tak toužebn pronesené, ale minulo
nkolik let a bylo úsilí ješt jiného pítele po-

tebí, než eskou literaturu obohatila prací tako-

vou". Svtlá myslí tu patrn na Babiku, avšak

dle našeho mínní jest Babika jakož i všecka

literární innost Nmcové píliš vzdálenou a ne-

pístupnou každému srovnání s kterýmkoli dílem

G. Sandové (krom vesnických povídek), nesouc

se za zcela jinými ideály, urena zcela jiným

obecenstvem, pomry a tuším i vlivem cizím.

„Stojíme jako na stráži — píše Sabina ješt
r. 1871. — Všecka pozornost naše obrácena jest

k stranám, odkud se nám záhubou vyhrožuje.

Hlavní povinností jest nám chrániti svou existenci

a starati se o takový rozvoj ducha národního,

jaký nynjší úloze naší nejblíž stojí a ji nejvíce

podporuje. Politické ubezpeení a upevnní své

pdy, upravení svého domu, poznání životních

podmínek a dležitostí svých vlastních, zaujímá

tudíž pední místo ve všech smyslech našich —
zamstnává veškerou tém pozornost celého ná-

roda. V pomrech takových jest mu nesnadno,

aby zstavil nezbytnou práci domácí, opustil po-

sud neupevnnou a neupravenou vlastní svou pdu
a na literárním psobišti evropském tvoiv vy-

stoupil co úastník a rozmnožovatel ideí svtových.
Ba pímý boj jeho uvedl jej do pomr velmi

stísnných, ze kterých pro tisíceré píiny mu
ani na tch polích zadost uiniti nelze veškerým
duševním potebám svým, na které svým osudem
nynjším tém výhradn jest odkázán." A pla-

tila-li slova tato r. 1871 — bohužel platí v jisté

píin posud! — ím více musíme taktéž sou-

diti o život a snahách eských v létech, do nichž



— 92 —

padá literární innost Nmcové! Však neschází

ani z doby oné positivních svdectví, praktických
— srovnej veejné psobení Jungmannovo a jeho

soukromý život duševní, zrcadlící se v Zápiskách
— i theoretických, na p. Nebeského: „Nám jest

více než kterému národu potebí, abychom se ži-

vota bezprostedního uchopili, jelikož celé naše
snažení v nadšení založené ve skutenosti pevné
pdy nemá a teprv jí se zmocniti musí. Nyní
by pedevším naše heslo mlo býti lid a jadrné,

a zdravé vzdlání vdami a umním a jeho po-

krok, naše první snaha literatura v tom oboru
a národní školy. V lidu máme naše koeny, naši

sílu a náš základ, jej pedevším musíme chrániti

v národnosti, vzbuditi a povznésti; on má býti naše
první a hlavní pée, aby cizotou rozežrán a maen
nebyl, jelikož z nho rosteme." (V as. Mus. 1846).

Nmcová pidala se ve spisech k tomuto mí-
nní svého uitele a odtud ten zvláštní rozdíl

mezi jejím životem a literární inností, vyjádený
již^ Krásnohorskou : „Vedle eského a slovan-
ského obzoru nezstala Nmcová ani v literatu-

rách jinonárodních cizinkou; podivuhodn však
zstal charakter tvoení jejího nepozmnn cizími

vlivy, ba nedotknut ani úchvatným duchem G.
Sandové. Duch Nmcové spíš zdrav pímý a

realistický než hloubavý neb idealismem uclivá-

cený, nebyl práv z tch(?), již^ mohli horující

Francouzku sledovati až v myšlenkové krajnosti

jejího vzletu a pojímati ohnivé snahy její, mravn
revoluní, v ušlechtilých i velikých jejích obrysech;
Nmcová nebyla ta, která by si byla hlavu roz-

lámala o výklad té neb oné záhady ve smru a
v povaze slavné své vrstevnice, bylf mezi obma co
do citové stránky nepestupný rozdíl. Pece však
nelze za to míti, že by mocný úinek francouzské
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básníky, jenžto citeln vál celou vzdlanou Evro-

pou, nebyl se dotknul ducha Nmcové nad jiné

snivého. Spsob jejího nadání nepipouštl s té

strany vlivu literárn znatelného, ale v povaze a ži-

votních zásadách Nmcové jeví se stránka, která

zajisté již v samé pirozenosti Nmcové mla svj
'základ, avšak snad že vlivem Sandové se utužila,

Jest to jako u Sandové neobyejná samostatnost

názor, která si nedala pedpisovati bžnými pra-

vidly; jest to neohrožené pohrdání patentovaným
úsudkem i pedsudkem. Co Nmcová uznala za

dobré a oprávnné, pi tom setrvala s úsmvem
na rtech, neohlížejíc se po nikom, aplauduje -li."

Možno, že pispla k tomu roztržka s ejkou,
avšak více zajisté psobilo správné porozumní
potebám národním, pivodné dojmy mládí, sou-

asnou literaturou vlasteneckou, zvlášt Tylem, as-
:ými úzkými styky s eským venkovským lidem,

ehož pouení a povznesení obtovala celý život

práci svou. Také stží mohlo se jí líbiti nepkné
)voce nové kultury, jak jí je vylíila nejlepší pí-
elkyn Rajská z vlastních zkušeností v nejbližším

;vém okolí: „Pravíte, že si pejete dkladného
vzdlání nabýti. Vte, kdybyste zdejší vzdla-
lost seznala, jak se ve svých úincích jeví, ulekla

)yste se. Nieho sob nepeju více, nežli dítky

vé ochrániti ped touto zkázyplnou vzdlaností,

íevím viu již mnohdy, co o tom všem mysliti,

moje nejvtší touha byla vždy vzdlání; co jasná

ivzda zdálo se mi ono již od dtinství mého
;áiti mi vstíc; vynaložila jsem veškeré své síly,

bych si je zaopatila, a pec dnes mám to ne-

;vratné pesvdení, že drahocennjším nad veš-

keré toto vdní, jest prostota mrav a istota
rdce a že lepším jest ve svém chudikém národu
e vyvinouti; v národu, kterýž nezapomnl posud
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dobrotu, vrozenou mu srdenost a poestnost,
nežli odciziti se jemu pijmutím té cize vzdla-
nosti. Vizme úinky této vzdlanosti, jak je zde

v Nmcích nalézáme. Nebyla bych nikdy uvila
v skutenost toho, co jsem zde spatila. Na jedné

stran spatujeme opovrhování s každým ušlech-

tilejším citem, veškeré pojmy o mravnosti zvrá-

ceny tu na ruby. A nikoli u jednotlivcv, nýbrž

v celé spolenosti. Rodinné štstí, upímná láska

a nžnost — vše to zde neznámým zbožím; lidé

bez náklonnosti, ano bez bližší známosti vstupují

zde v svazky manželské, jenom když penžní po-

mry na obou stranách zdánlivý poskytují pro-

spch. Co den doítáme se v novinách Vrati-

slavských oznámení, tak zvané „Heiratsgesuche",

v nichžto bud muž aneb ženská nkterá (eine ge-

bildete Dáme) žádají, by si je nkdo vzal, vy-

chvalujíce své vlastnosti do nebe. Byste mn^
spíše uvila, pikládám Vám výstižky z novin.

O takovém nešvaru nemáme my v naší drahé

otin ani pojmu, a dejž bh, abychom se toho

nikdy nedokali ... Na druhé stran tato stro-

jená vzdlanost, kterouž bohatší tídy zrovna v

pachtu myslí míti a jíž se pyšn honosí, tvoí

vždy vtší a vtší propast mezi vzdlanci a ne-

vzdlanci, mezi bohatými a chudými. Není tu

lidí, kteíž by tyto protivy v duchu lidskosti a

pravé osvty umírniti hledli a ku prospchu obec-

nému pracovali. Jakým pomrm vstíc jdeme,

nikdo povdti nemže. Tof ta vyhlášená vzd-
lanost nmecká!^ (elakovská k Nmcové 16j|

led. 1848.) ^ I

Poznej sama sebe, bylo Rekm základem vší

moudrosti životní : a Nmcová ídíc se tímto pra-!

vidlem uila poznávati lid sama sebe, poznáním

tímto stoupati k sebevdomí, sebevážnosti, k hr-

i
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dosti, svobod, bez níž národu nelze existovati.

Dobrým vdcem na této záslužné její cest byl

tuším M. Klácel. Svdí o tom zvlášt jeho zajímavé

„Listy pítele k pítelkyni (Nmcové)" z roku 1849,

z nichž za píklad aspo nco: „Vidíte, Ludnkol
konstituce není na papíru, kde byla jen na pa-

píru, mohla se roztrhati a bylo konec. Konstituce

jest v mysHch lidských, a tam jest jistá. Žádná
pípovd, žádný úpis, žádný program, žádný snm
neosvobodí národ, pokud jest mysl tohoto národu
spoutána. Kde má tedy otroctv< a neblaho ko-

ínek svj? V mysli spoutané pedsudkem a ná-

ruživostí, v mysli, jež není pi sob, v mysli

vytržené. Národ osvícený jest i svobodný,
a by miliony bodák byl obklíen. Bodáky jen

krátký as podporují hrdého tyrana; otroctví
jest u národu osvíceného jen možné, co

asové pemožení zvenku ; ale brzy vítz sám pe-
možen bude duchem národu." — „Píšete mi,

vzácná paní ! že v tchto listech mých bývají my-
šlénky Vám takka z duše vzaty, že se divíte

shodlosti myslí našich, ano dokládáte, že vím
naped myšlénky Vaše, nežli se Vám v hlav
zrodí. Ovšem tedy, že mi dobe rozumíte, po-

chybujete ale, že by jim každý tak rozuml. Nuž
tím chválíte i sebe i mne, abychom oba nezpy-
šnli touto chválou, kropíte hned studenou vodou,
kouc: že tyto listy jsou trochu rozvláné, a že
neumím psáti pro sedláka, že není dost jasný
sloh v nich." — „Jak jest tedy pedležitý úad
toho, jenž uiti má lid, jak veliká moc jest v slo-

vech jeho, a jak veliká má býti pée vlády, aby
lid byl mírnou cestou veden k pravd ; nazpt, to

nejde, dje celého svta zrazují z toho, horem
pádem též to jíti nemá, an pekotí se, co mlo
právo státi na vky, neb aspo ješt na dlouhou
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dobu. Upímná vda pi mírném srdci jest velký

poklad národa, a blaze, kde vláda takové uitele
umí vyhledávati." — „Na tom, milá paní, každému
Vlastimilovi má velmi mnoho záleženo býti, aby
svdomí národa se nedrobilo zvlášt v tch vcech,
jenž hluboce zasahají v život obecní. Víte, že ná-

boženství jest koen všeho duchovního vzrstu,
proto zde jest velké opatrnosti zapotebí. Béda
nám, kdyby zase ml národ rozpadnouti. Dobe
mi rozumjte, vím, že nelze vlíti všecky mysli

v jednu a tu samu formu, an ani klobouk se ne-

nalezne, jenž by hodil se na všecky hlavy; ale

možná jest vzbuditi v národ jednu touhu, jedno

smýšlení základní, a si pak to jmenujeme vlasti-

milstvím, bratrstvím, neb náboženstvím, neb jinak,

co na tom? Ale jednota smýšlení jest hlavním
základem blaha národního. Pomyslite na ny-

njší zmatky v Evrop. Kde mají své píiny?
V zmatku a rozrytosti obecního smýšlení. Proto

školy, vlastimilí uitelé a mírný krok a opatrnost

vdc jsou rukojemství jediné dobré budoucnosti."
— „Co íkáte, drahá pítelkyn, tomu Fourierovi?

Vy se usmíváte, ale vidte, horšiti se nad ním
nemžete, ano v mnohém, ku p. co se týká spo-

lení kuchyn pisvdíte jemu, ano i mnohé jiné

sob ponecháte do komrky na pováženou. Tším
se velmi na posouzení Vaše. Prosím Vás, pište

jen co nejupímnji. Jsou to vci, jenž nyní

svtem hýbají, a ukrývání jest marné, ano ne-

bezpené. Nejlépe ku všem tmto vcem pistou-

piti smle horoucí pochodní ostrého rozumu, a

podpálit je smle, špatné, vetché, náhodné ohe
stráví a pravé jádro ostane. ProtoVám, vzácná
paní, takové uení vykládám, abyste
jsouc mezi lidem opt vykládala, eho
by se mli varovati, eho pidržeti, co
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povážiti." — „Na nás jest, z tchto dj vzíti

sob píklad a povzbuzení, abychom upímn a
všestrann rozbírali všeliké smyšlenosti, abychom
se vyhnuli bojm hmotným, rozhodujíce ve sv-
domí zbraní rozumovou vítzství té neb oné strany.

Hrne se pokušení i na naše vlasti, ovšem snad
ješt mnohá léta nedojde na ten stupe, jako ve
Francii, a budeme-li piln dbáti o všestrannou
osvtu lidu, pejde mrano beze škody. Bída ro-

dívá divné uení a svdomí, divnjší pak asto
marnost a nerozum posedlý, nerozeznávajíce svo-

bodu a rovnost od zmatku a svélibosti. Svime
sob na cestu svtlem jasným a mluvme sob
upímn. Mír vrací se ve vlasti naše, mír chystá

se usaditi po celé Evrop, o vném míru jednají

v Paíži — to ve mst, odkudž vycházívaly boue
evropské. Ach nenastane ješt vný mír, ale

potšitelné jest, že aspo ví se na možnost jeho.

Hukot zbran utichne. Kýž jen desátý díl nákladu
na zhoubné války vedeného obrátí se na tiché pso-
bení vdy a osvcování a šlechtní lidských myslí.

Drahá sestro! pohnutým srdcem hledím na
ubohý svt, jenž by mohl tak snadno býti rájem,

kdybylidská hloupost a marnivost byla
pemožena a vytisknuta z bran vedou-
cích do msta božího. Proti tmto dra-
km mnohohlavým jest nám bojovati.
Bojujmežl" V této stránce musíme, chceme-li

spravedliv souditi o Nmcové, posuzovati její

innost, v této stránce leží také hlavní její vý-

znam kulturní a teprve po nm pichází na

radu význam druhý, význam umlecký. Po-

vznesla-li se v obou zárove na výši své doby,

jest to známkou geniálního ducha jejího a jí tím

k vtší cti, jako Jungmannovi význam „tichého

genia" a zárove Voltaira.

Matice lidu XXUI. 1. 4
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Však obrame se již k samým spism Nm-
cové. Spisy její dlí se na tyi oddlení: Básn,
povídky, báchorky a popisy. Potem ne-

vynikají znan z píin rozmanitých, jako byly

nemoc, krátký vk, bída, zamstnání jiná a zvlášt

nehotovost jejího vzdlání, zraící se pímo v et-
ných stescích a nepímo ve zpsobu jejího lite-

rárního tvoení. „Nic bych si tak tuze nepála —
píše elakovské 19. prosince 1847 — jako d-
kladného vzdlání, potom bych pece mohla vlasti

se zavdit ním lepším, než jsem posud podala

a nemusela bych se zardíti, když mi nkdo po-

klonu co spisovatelce skládá." O druhém vy-

práví nám Svtlá: „Bylo Nmcové nutno, každou
práci rozebírati s nejrozmanitjších stanovisk, a

to pokaždé s osobou jinou, rozliného vzdlání,
rznících se názor. Teprve když se pesvdila
z odpovdí jejímu vypravování naslouchajících, že

jim je látka jasná, zajímavá, pouštívala se do
práce." — Historie její Babiky a plod samo-
statnjších vbec svdí témuž. Již roku 1845
konil Tyl svou úvahu o pohádkách Nmcové (ve

Kvtech) slovy: „Nám nezbývá nic jiného páti,

než aby se spisovatelka záhy na jiné pole pustila,

kde by mohl duch její samostatn tvoiti." Však
kolik bylo ješt potebí popud k plnému vypl-

nní pání toho, dovídáme se od Svtlé: „Co ty

mi pravíš, — pání Svtlé téhož zpsobu — vyi-
zoval mi elakovský, vraceje se z Vratislavi od
Purkyn. Vzkázal mi prý, že jsem se již dost

nasbírala povr mezi lidem eským, abych si

pece konen také jednou povšimla jeho zásluh

o osvtu. Schválil mi za tou píinou studium
doby Josefínské, kdež prý patrno, jak mohutné
ješt doutnaly zásady husitské pod popelem krut
vynuceného a krvav naízeného zapomenutí. —
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Vzkázal mi dále, abych nezapomnla si povši-

mnouti, že lid eský Josefa nezbožoval jen proto,

že poroby ho sprostil, nýbrž pedevším, že mu
vrátil volnost svdomí a víry. Váže mne svým
ironickým spsobem na duši, abych s touž hor-

livostí, s jakouž dosud jsem pátrala po barv
fábor a frtoch, jenž ženštiny v té které kra-

jin se zvláštní zálibou nosí, ted slídila po šlé-

pjích staré národní kultury. Nabízí mi, že vše,

co mu z oné doby známo, mi sdlí, pakli toho

budu míti k nkteré práci do oné doby spadající

potebí."
A když pozdji Nmcová poprvé zamítla

návrh Wenzigv, vzíti na se editelství dívího
ústavu, „ihned od skutených pátel jejích na ni

naléháno ^ aby se déle neobírala sbíráním bá-

chorek, popisováním cestovných svých dojm atd.,

nýbrž do opravdy pomýšlela na práci významnjší,
monumentálnjší, kterouž by zárove veejné mí-

nní ukonejšila a smíila." O podobné rozmluv
s ejkou slyšeli jsme již; o^ nucení k témuž se

strany I. J. Hanuše vypravují Z. 1. : „I. Hanuš žádal

si na Nmcové plod samostatných... Slýchaje

ji tak asto a tak pvabn vypravovati o dojmech
jejího mládí, tém ji donutil soustediti je v o-

brazu jednom, zahrnouti v nm v kolobhu jedi-

ného roku vedle promn poasí veškeré slavnosti

výroní, obyeje, obady, návyky atd. a uiniti ze

své osoby sted a osu celku toho."

Než i pi malém potu svém mají spisy Nm-
cové svou znanou cenu esthetickou a kulturní,

a pední mezi nimi, Babika, patí a bude vždy
patiti k nejpknjším ozdobám naší literatury.

Rázem svým jsou ist moderní. Píroda v ce-

lém svém rozsahu nalézá tu široké pole: v lidu,

dítti, zvíatech atd. Uvedl-li Andersen dít do

4*
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literatury dánské, uvedla je Nmcová do litera-

tury eské. Vzpomeme jen Báchorek jejích, Ba-
biky, V sámku a podzámí^ Rozárky a j.

Poetisování pírody, k tomu uvádti doklady

zdá se nám marno. Vedly k tomu všecky báchorky,

popisy, básn, povídky, z ní vzaté, a výrok její

vlastní tuším staí: „Kdož je s to, takové oka-

mžení — vyhlídku s hor — slovy líit, krásy

jeho, jež oko zí, popisovat? Nemožno! Sám musí
každý vidt, aby cítil; a kdo, octnuv se vná-
ruí vznešené matky pírody, nepocítí
posvcující políbení jej í, kdo nestává
se v takovém okamžení zbožným, necít
než lásku, istou lásku k veškerému
stvoení, tomu darmo mluviti"

Jakou úlohu hraje ve všech jejích povídkách
zvíe, zvlášt ten nejvrnjší druh lovka, pes,

vypravuje Balika — zvlášt homérská scéna pi
návratu babiin v rodnou chýši — Divá Bára^
V zámku a v podzámí, Sestry^ Pohorská vesnice a j.

O kvten a ostatním staí tuším poukázati
na nejpvodnjší z báchorek Nmcové, „Jak Jaro-

mil k štstí pišel". Hlavní však osobou všech
prací Nmcové je eskoslovenský lid, hlavn ven-
kovský. S takou láskou, s takým porozumním,
s takou ideální reálností nevylíil nám obrazu jeho
nikdo. Popisy obsahují jeho vnjší stránku. Selská
politika jeho politisování, báchorky jeho poesii,

v povídkách poala Nmcová popisovati jeho vnitro.

Jak? o tom sama vypravuje ústy hrabte v Po-
horská vesnici: „Já nerad si nechávám vli obme-
zovati, a co sám nerad bych utrpl, to i jinému
uiniti nechci. Proto se nedotýkám nieho, co je

lidu sváto, byt se mnohé vci i rozumu protivily.

Nech má každý svoje mínní, i já svoje si po-
nechám, na které stran více pravdy, to jim bu-
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doucnost okáže. Nechci býti z onch, kteí pravdu
svého mínní za neomylnou drží, a chtjí, aby
svdomí všech ostatních, kteí ovšem také myslí,

že pravda na jich stran, jim se podídila. Rád
pouuju, ale i sám rád se pouiti dávám od jiných,

a mnohdy povdl mi sprostý lovk, co mi uení
povdti neumli. Pyšným, libovolným jednáním
nezíská si nikdo dvry lidu. A kdo chce s lidem

žíti, kdo si uložil vzdlávati jej a vésti na cestu

k lepšímu blahobytu, ten musí hledt, by díve
získal si jeho lásku a dvru. Od koho ale lásku

žádám, tomu musím srdce svoje do zástavy dáti,

jinak víry nenajdu, a pedevším teba trplivosti."

Jak Nmcová ídila se slovy tmito, o tom svdí
celý život její, a že se neklamala ve výsledku,

vypráví úcta téhož lidu ke spisovatelce i jejím

pracím.

Pozornost svou obrací Nmcová již k útlému
dcku téhož lidu: „Dít bohaté dlouho zstává
díttem, ono užije blahé doby krásné mladosti

v radosti; nezná jiných bolestí, leda když se mu
hraka nedá nebo nepodaí, nebo pokárání rodi;
nezná jiných starostí, leda o své uení. Slabé jsou

to mráky, jež nebe jeho kalí. — Chudé dít ne-

zná takových radostí. V nejútlejším vku již život

se všemi trpkostmi a bolestmi se ped n staví

v celé své nahot. Chladným, ostrým dechem sete
z nžného kvítka dtské duše útlý pel i stkvoucí

barvitost, jako mráz, kdy spálí sotva rozvité poup."
A odtud sleduje Nmcová lid na všech jeho

cestách, ve vku jinošství, mužnosti i stáí, pi
všech jeho zamstnáních, v jeho radostech i ža-

lostech, v jeho zvycích, krojích, písních, povrách,
noí se v hlubiny jeho rozumu, fantasie i srdce,

hledá ty diamanty, kterých se nikdo nevšímá pro

hlínu, jíž jsou oblepeny, oisuje je a ukazuje Icvsk
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jejich na potupu všech, kteí tvrdí, že „lid je

surový, hloupý, že nemá schopností povznésti se

nad zvíe, a že má se s ním jen co s otrokem
zacházeti! Kdyby ti, co tak mluví, sestoupli

trochu s té výše, na kterou se sami postavili,

a s níž rozeznat nemohou pedmty v dolin,

kdyby sestoupili, žili s lidem a naslouchali tlu-

kotu jeho srdce, pak by zajisté skroušen v prsa

se bít museli a vyznávati : Mea culpa — Ale toho

se nedokáme. Oni kritisují knihu, z níž neznají

více než titul a desku."

Jako laskavá matka vyhledává Nmcová chyby

i pednosti lidu, chválí a vynáší tyto s hrdostí

opravdu mateskou, kára ony slovem rozumu a

lásky; co lidu sváto, co má v uctivosti, teba že

to posvtil jen svou zbožnou vrou, šetí též ona;

jaký pak div, že pilnul tu ue celým srdcem
k své uitelce, že zachytil se svou tvrdou pravicí

její ruky, rád bral se s ní cestou, kterouž ona jej

vedla, k povznesení, ku vzdlání, a s úctou a po-

hnutím naslouchal jejím nadšeným slovm, jimiž

ujímala se jeho prostoty, jeho práv, srdce i roz-

umu: „Jdte ven, naslouchejte, kdy vesnická dv-
ata v polích a zahradách pracují, kdy v lese pi
hrabání jedny na tom, druhé na onom konci zpí-

vají, provozujíce nejrozkošnjší zpvní hry, na-

slouchejte v zim u oken stavení, kde se drží

pástvy a uslyšíte tch nejrozmanitjších, žertov-

ných i nžných melodií, vážných ballad i veleb-

ných chor, uslyšíte hlasy slavií, hlasy mocné,
isté jako zvony, že vám srdce zaplesá."

A jak byste prohledala Nmcová ke koenu
mnohého zla v lidu eském, staí tuším dva pí-
klady, z nichž pi prvém mimovoln vzpomínáme
zase G. Sandové, horlivé zastavatelky tídy dl-
nické : „Poživa, Í3yt, všeliké jiné poteby ím dále
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tím výše v cen stojí, mzda za práce však ne-

zvyšuje se v té míe, aby se to vyrovnalo ; a tudy
ím více jedna ást obyvatelstva drahotou bohatne,
tím více druhá ás chudne a do bídy upadá
a následek bídy a strasti bývá konen úmor,
kterého se pak bohái lekají. Pro neotevou bo-
hái svoje zásobárny, a neprodávají chudým lidem
obilí za levnou cenu, aby se mohli poádnou stravou

posilnit; pro nevystaví dm, kde by mli za lev-

njší inži zdravé byty; pro nezizují opatrovny
pro dti chudých, aby, když rodie pro n pra-

cujou, nemuseli je penechat náhod; pro nezídí
nemocnice, aby chudý lovk ochurav ml pa-

tiného dohledu a opatrování, a tolik pracujícího

lidu z nedostatku toho do roka nemelo aneb ne-

zmrzailo? Pro smlouvají s chudým dlníkem
o denní mzdu a toho do práce berou, kdo jim
donucen nouzí za nejlevnjší cenu pracovati se

uvolí? Kdyby na to vše se dbalo, nebylo by tolik

nouze, bídy a hladu, nebylo by tolik nemocí, ne-

bylo by žebroty a — co nejhlavnjší —- nemuselo
by se naíkat na mravní zkázu lidu, která vždy
pochází z nouze a nevdomosti lidu." „S dvaty
máme to také tak; co se jich tu do roka zkazí,

které sem (do Vídn) pišly dobré, nevinné ! Pijdou
sem jako slepé, padnou do ruky dohazova zá-

kupných, kteí je prodají kamkoli. Nikdo se jich

neujme poctiv, nikdo nepoukáže jim na propast,

do které tak snadno padnouti mohou. Páni nemají
k eledi své srdce, považují služebníka ne za po-

tebného pomocníka, za lovka sob rovného,

ale za otroka k služebnosti od Boha ureného.
Kdo v služb nebyl, ten bídy nevídal, íká se,

a pravda to. Dokud služebník do úpadu pracuje,

vidí ho rádi, jak ho ale síly opouštjí, pekáží už
v dom, kdyby tam byl i vk svj ztrávil. Hubují
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na eládku, že je špatná; inu, je to dílem pravda,

ale kdo pak toho vinen? Jak veliké hodiny ukazují,

tak malé se po nich spravují."

Tento hluboký vzhled do jádra eské spole-

nosti vbec a lidové zvlášt pivedl Nmcovou
— vedle jiných píin, na p. vlastní zkušenosti

a j. — také k dležité otázce ženské. Nmcová
soustavn svých náhled o této vci nepronesla,

avšak pes to patí, pokud z roztroušených reflexí

souditi smíme, k nejzajímavjším a ovšem také

nejstarším bojovníkm za práva svého pohlaví.

V obraze, jakýž podala v Barušce, shledáváme
vskutku Sandovskou neohroženost vzbuzenou tuším

vlastní reminiscencí : nemýlíme-li se, jest Baruška
myšlénkou svou sama Nmcová a velá obrana její

obrana spisovatelky samé.
Ostatní její projevy v této píin týkají se

více praktického vzdlání ženy, zvlášt ženy

eské, pro život. Nmcová znala z vlastní zkuše-

nosti platnost a váhu ženské bytosti a snažila se

uvésti je v innost a boj za idee, eskými vla-

stenci tehdáž rozhlašované: „A jakou moc má
žena ve své rucel Co jest žen nemožno udlati,

co nedokáže milenka, manželka, matka! Kdyby
všecky ženy eské tak smýšlely jako Vy a já, za-

jisté by to brzo v naší vlasti jinae vypadalo.

Beztoho že znáte ty mizerné ržencové spole-

nosti . . . Kdyby to byly vlastenky a každá se

piinila 15 odrodilek na cestu spravedlivou pi-
vésti a uspoené peníze, jak nyní na darebné
jezovitské knížky dají, aby dávaly na eské ná-

rodní knihy, což by si zásluh o vlast získaly a

jak by blaze psobily." (Dopis k elakovské 19.

pros. 1847).

„Byl by as, aby pestaly ženy myslit, že jsou

na svt jen pro parádu! Každá musí dle své
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možnosti vyplnit ásteky v nesmírném etzu lo-
venstva ! A nyní je k tomu doba I Má-li být chrám
naší národnosti na obdiv svtu, a chceme-li, aby
naše dti v nm Tedeum zpívaly, nesmíme zahál-

iv ruce do klína složit a na muže zevlovat, jak

pracn po kaménku na nj snášejí. V našich rukou
leží poklady, a nemly by je matky chovat, by
jimi cizí roucho zdobily, ale radji je vložit do
zdí vlastního chrámu, by se co jasné slunce za-

skvl. NeníC k tomu nic jiného potebí než lásky I

Mnohá by ekla: „Co jen chce? vždy mluvíme
esky a dáváme dti esky uit." To je láska jen

tak ledabylo, jako když se ekne: „Já mám toho

lovka ráda, ani nevím sama pro a za." S tou

není vlasti pomoženo! Tu musíme milovat z pe-
svdení, musíme ji znát skrz na skrz, musíme
vdt, k jakému cíli a konci ji milujeme, a tu

vroucí vdomou lásku musíme dtem do srdce

vštípit. Takovou nevyvrátí hrom a boue, a smle
se mohou na ní skály zakládat. Kdyby takto e-
ské ženy svj úkol vykonaly a naše plém by
k vítzství „Halleluja" volalo, pak by se mohly
beze vší chlouby mužm po boku postavit a smle
íci: „My k té sláv také pisply!"

Dsledn svému zpsobu jde i tu Nmcová
k jádru vci, ku vzdlání: „Kdyby se dvata naše
uila poznávat, co je pravá krása, nevidli bychom
tolik nevkusných oblek, jimiž se oko mnohdy až

uráží, a myslím, že by nebylo ani tolik bídy a ne-

štstí mezi mstským stavem, kdyby ženy nahlédly,

že pravá krása záleží v jednoduchosti. Dve dle

nynjží módy vzdlané zná velmi mnoho, jen samo
sebe nezná; ví toho náramn mnoho, jen to neví,

kde leží základ pravého štstí. Dve nynjšího
vychování, a budsi mšanská dcera, bud emesl-
nická, nehodí se již pro muže, který nemá hodn
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penz : ona poznala hejno poteb, bez nichž neví,

jak se obejít, ona baží po rozkošech velkého svta
a v tch jediné hledá svoje štstí, a jest-li jich

užívat nemže, cítí se nešastnou a mnohdy k do-

cílení jich dopouští se nejhroznjších prostedk.
Hlava jejich naplnna ostížkami nepotebnými,
srdce prázdná buka, z níž med trubci vyssáli.

Chtjí být královnami, ale úkol pracovnic se jim

nelíbí."

„Nemyslím snad, aby ženské do filosofických

pednášek chodily. Bh chra ! ale dle mého uznání

mla by každá, krom psaní, tení a poítání,

i trochu zempisu, pírodopisu, obzvlášt ale hi-

storii své vlasti znát. A nejvíce toho mají potebí
matky ! — Kdyby byly vdly matky eské, co to

je, hrdým býti na svj národ; kdyby byly znaly

ocenit krásný jazyk svj a neuily dti hned z mládí
klant se cizím modlám a vlastní svatyni zne-

uctívat: nebylo by to pišlo snad tak daleko, aby
se dávaly v echách eské plesy, a pravý vla-

stenec aby byl obdivován jako cizozemské zvíe."

G. Sand a paní de Stal uvedly pirozenou
ušlechtilost a prvotní dobrotu ženského srdce do
literatury svtové, Nmcová uvedla je do literatury

eské a eského života, a to v rouše tak skvlém,
že hrdi smíme býti na ženu tak geniální: „Zkaže-
nost žen je kletba híchu, jehož muž se na žen
dopustil, zameziv jí cestu do chrámu Ducha sv.

Nevdomost ženy jetaNemesis, která muže usta-

vin v patách stíhá, pdu pod nohou mu pod-
mílá, kdy se vznést chce k výši, olovné závaží

na kídla mu pivšuje, která budovy jeho boí,
úrody v popel obrací. Nevdomost ženy je bi,
jejž muž sám na sebe spletli Dokud si nebude
žena vdoma svého vysokého postavení a úkolu,
jež Bh jí pikl, poloze do ruky její blaho ve-
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škeré budoucnosti : dotud muž na sypkém základ
buduje. Žena musí být povýšena ra stolec panov-
nický vedle muže, ne aby soudila, ne aby trestala,

ale co andl smírce mezi ním a svtem. Do ruky
ženy dal Bh palmu víry a pochode lásky, by
je nesla ped mužem, když kráí do boje ducha.

Její pata pote hlavu hada nepítele, do její ruky
složil Bh moc, roztíštil modlu ješitnosti a na
vysoký stánek, na njž se ona povznesla, vyvýšil

velebný obraz lásky. ^oné lásky, jež s kíže za ne-

pátele svoje prosí. Žena musí vrátit lidstvu ztra-

cený ráj, onu drahocennou perlu; díve však musí
vdt, že spoívá na dn vlastního srdce, tam že

se musí pro ni ponoit."

A Nmcová asto se noila v tyto hlubiny,

„bohaté, nevyzpytatelné a klamné, plné krás a div,
plné i hrzy." naslouchala jejich hlaholm slad-

kým i bolným, hájila tajemného života tu se vlní-

cího s pohnutím a porozumním, jakéž vtisklo jí

její neštstí: „Upusf ruko všetená, neodhrnuj

záclonu od lože posvátného, kde odpoívá v líbez-

ném snu pohroužené bže nebeské! Neukracuj
ten blažený sen, vždy uprchna se více nevrátí."

Láska, tof motiv jejího života a pedmt všech

skoro jejích spis, ovšem jen láska opravdivá,

horoucí, která lovka blaží a šlechtí, ku které

musí být obapolná ušlechtilost mysli, vzdlanost
ducha, samostatná a pravá vle. „Taková láska

vzdoruje všelikým nesnázím, ale je vzácná. Takovou
najdeš tak ídce mezi vyššími jako mezi nižšími

stavy. U onch se lichým, pevráceným vzdláním
srdce zkazí, u tch se zase ani nevzdlává. Sedlák

lpí tlem a duší na té hroud, z které v potu
tváe svj chleb dobývá. Zhru se mysl jeho ne-

povznese. Od mládí bloudí ve tmách, a nikdo ne-



— 108 —

osvítí stezku jeho, nikdo nestrhne pouta, duši jeho

svírající! Zablesklo-li se nkdy v jeho mysli, jeto

práv jen pouhý blesk. Mrav jeho je istý, prostý,

ale není zušlechtn, rozum zdravý, ale nevzdlaný,
upímné, dobré srdce, ale nedvrné, samostatnost

však již dávno pod jhem zanikla."

Lásce blízko stojí íodina: „Zdárná rodina jest

ten nejkrásnjší dar boží! Já bych ji pirovnala
naladné he, každá struna jiný tón a pece
v spolku nejistší souhlas" „Vy jste již díve byla

matkou, ale nyní jste pravou matkou, a eknte,
zdali jest vtších rozkoší nad rozkoše mateské,
chová-li srdce lidské istší lásky nad tu, kterou

matka své dít objímá? Dobe praví Scheffer:

Eines ist nur schoner und besser als ein W^ib,
und das ist — die Mutter." *) (Nmcová ela-
kovské 1846).

Man vzpomínáme jednch slov Nmcové —
a koíme se jí: „Píšete mi, že mohu míti rozkoš,

pracovati pro své dti — nuž to máte pravdu.

Já miluji své dti a ráda pro n pracuju a budu
pracovat, dokud budu s to. Avšak kdyby tch
nebylo — bylo by vše jinae!"

O lásce k vlasti — k té širší rodin — zmi-

ovati se, bylo by tuším zbyteno: podávat o ní

svdectví každý list jejích spis, zvlášt jejích

básní, Karly ^ Domácí nemoci a j. i celý život, na
nmž vyplnila se památná slova Havlíkova : „Byl

by as, aby to vlastenectví ráilo z jazyka pejíti

do rukou a do tla, t. j. abychom z lásky k svému
národu více dlali nežli o lásce té mluvili ; nebo
samým povzbuzováním k vlastenectví zapomínáme
na vzdlání lidu."

*) Jedno jest jen krásnjší a lepší než žena a to jest

— matka I
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Básn.

Básn Nmcové psány jsou v^esms ped r.

1848 a nesou také tytéž znaky, jakéž charakte-

risují vbec naši pedosmatyicátou produkci
básnickou: národní, ponejvíce tendenn vlaste-

neckou ideu, rozšíenou v širší obzor slovanský,

neb obsah milostný. Bytost Nmcové složena byla
pedem z tchto dvou cit, k nim nesly se její

tužby, její snahy : ký div pak, že ony jsou i duší

její poesie, ovšem píslušn zbarveny její žen-

skostí.

K vlasti odnášejí se básn Slavné rdno^ Že-

nám eským a Moje vlast. Z básní Nmcové sálá

nadšení vzbuzené znovuzrozením slovanským:

Byla noc; však te již zoe svítí,

Z tmy slovanské zaíná se dníti,

Zvony zvuí ke slavnému ránu,

Slovan vstal, na slávy tlue bránu.

Blíží se velicí, rozhodní dnové, k nimž teba
býti hotovu se zbraní, zbraní ducha.

A nechtí-li muži povstati.

Nuže slabá ženo vsta!

jako povstala jednou Vlasta a Libuše, jež zalo-

žila nám Prahu všeliké chvály chrám, jež ped-
vídala v duchu všecky ty blesky slávy, proudy
krve eské a slz i vzkíšení. Nyní blíží se zase

slavné doby;

Prapor vje, pluky bohatýr
Táhnou v boje svaté, v boje míru;
Žádný požár, žádná krev,

Pece vstal zas eský lev.
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Apostrofou k ženám eským, jež mají nastou-

piti ddictví své pramátee, koní báse, obsahu-

jící ctihodné pesvdení Nmcové, jemuž zstala
vždy vrna. Podobné nadšení jeví se v básni

Ženám eským:

Zeny eské, matky eské!
Slib si dejme a v nm stjme:
Pro blaho své drahé vlasti

Všecky síly obtujme!
Nejen muž bud hrdý na to.

Že dá všecko pro svou vlast;

Vzhru ženy! my též chceme
Na oltá svou ob klást.

Muž má ostrý me, silné rám ; ím však má
pispti útlá slabá žena, nemající le srdce své

a dcko? Práv tímto:

Ženy eské, matky eské I

Jediná nám budiž slast,

Vychovati naše dti
Pro tu slavnou, drahou vlast

V básni Moje vlast jest životopis Nmcové —
vlastenky: Vzpomíná svého nmeckého pvodu,
svého pepstování v lno eské vlasti, své lásky
k nové této matce: V krásné eské ei uila
mne máti modlit, mluvit, zpívat, echu zadala
jsem srdce, a

Až se pak i mn piblíží

Neúprosné smrti stín:

Usteleš mi chladné lžko.
eská máti, ve svj klín.
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Hvzda md jest básnické spracuvání národní

povry, dle níž má každý svou hvzdu. Andl
strážný ji drží, avšak podívá-li se na ni ten,

komu patí, zvlášt milenci, spadne.

Hvzda md.

Tisíc a tisíc hvzdiek
Na tom nebi plane;

.Jedna jen m k sob vábí,

U ní oko stane.

Jak nejistší démant, tak se

Jasn nad mnou tpytí,

Kýž mj andlíek strážný,

Kýž z ní ke mn svítí!

Letí hvzda s nebes výše,

V letu dol zhasne;

Nemla jsem k sob vábit

Nebes oko jasné.

Dojemná to vštba vlastního života I

V básních Touha vyjádena touha po rodinné

ddince, jejích horách, sadech, pestrých luzích

i besídce, jež byla tolikrát svdkem její lásky;

a dále úží se kruh touhy té blíže a blíže k rodné

chýši, k drahé matei, milému otci, a blahé dny
mládí vynoují se ped roztouženou duší:

Touha,

Kdy vás spatí oko moje,

fíory drahé, milé hory,

Vás, vy krásné vonné sady

A ty temné šumné bory?
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Pestré luhy, po nichž ráda

Jsem co dcko bhávala,
Rozmanitých kvítk hojnost

Na vnce si trhávala?

T, besídko, v níž co dívka

Pod veer jsem sedávala,

S touhou lásky blahosnivé

Na milence ekávala?

Sedli jsme si mezi kvítí

Na kypinu drnovou.

To pod lípu medokvtnou,
Pod kovinu ržovou.

Nade námi slavík plakal

V roztoužení milostném,
A dv duše rozplývaly

V opojení blahostném.

A když na blankytném nebi

Zasvitla veernice.
Volala nás zpt matika
Do tichounké sednice.

K nebetyným Krakonošm
Duch mj vzlétá toužebn,
Tam kde moji drazí dlejí

V té chýžici malebné.

II.

Zalétává, polétává

Kol domku malého,
Zda nespatí drahou máti,

Neb otce milého.



— 113 —

Smutn má, ach! smutn sedí,

Kolovrátkem toí:
A pro asi mj tatíek
Stírá slzy z oí?

Ráda bych mu zuh'bala

Uslzené líce,

Však Bh sám ví, jest-li budu
Líbati je více.

Zpomíná si, jak sedával

V kole milých dtí,
A kdy srdce mu zaplesá

V loktu jich objetí.

Nermute se, tiché duše,

Však je uhlídáte.

Až se opt jaro vrátí,

S nimi se shledáte.

Znamení^ Zasnoubení a Vodiiik jsou pkné
ballady. V prvé louí se Lidunka s milákem
odcházejícím v dáli se slibem:

Až podruhé lípa zkvete, — Svatební ti vnce splete

Dve tvé.

Avšak lípa již po tetí vzkvetla a milý se

nevrací. Smutn sedává dívka na mezníku, vy-

hlédajíc miláka, smutnji ubírá se do komrky,
nedokavši ho. Plnoc temn bije a cos klepe

tikrát na okénko:

»Hoch mj umel!" — vzkikne dívka. *

.

bledé rže prchají jí s tváí, vadnou, a svadlý

vneek svatební kryje rov Lidunin, na njž
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sype lípa svj vonný kvt a slavík bolnou hrobní

píse.
Zasnoubeni líí louení milenc ped svatbou

milé, již má nemilý, ale bohatý odvésti k oltái.

Steré víly houpají se pod nimi ve vlnách, váb-

nými písnmi loudíce milence, až je piloudí do
svého chladného objetí. Víly vymnny v básni

poslední
Vodníkem, bledým chlapcem, jenž kyticí a

vábnými slovy pilákal dve ve svou náru.
Rázem svým liší se básn Nmcové znan

od jejích ostatních plod; jsou vrným zrcadlem

jejího vnitra, psány jsouce, abychom tak ekli,

istou krví jejího srdce, bez pimísení reflexe,

jakouž shledáváme v tendenci jejích povídek a j.

V nich poznáváme jasn energickou Nmcovou,
horující bez ohledu pro evangelium citu, pro idee

své doby, pro romantismus, vci to, jež v ostat-

ních pracích tají se pod dvojitým závojem utka-

ným z pomr a ohled.
Cenou svou pedí mnohé souasné verše

téhož smru a vyrovnávají se, aspo hloubkou
myšlének a ryzím citem, nejlepšímu své doby.

O hlubokém dojmu, jakýž básniky tyty psobily,

svdí zprávy svdk, z nichž pro píklad stjž
zde aspo soud F. L. elakovského: „Ano u-

šlechtilá pvkyn naše! netajím toho ped Vámi
a s hrdostí znám se k tomu, že ta první ty a-
rovné plody Musy Vaší hluboko jsem sklonil elo
své ped Vámi a pál vlasti své štstí, že na-

stala již ta doba, kde dcery její jsou s to sypati

na její oltá tak blahovonné kvty. Básn ty, jež

mi sama ruka Vaše do mých sbírek opsala, a n-
kolik jiných vytištných, co mi posaváde k oím
pišly, pohnuly mne k té vroucí žádosti, aby ne

v jednotkách, ale v desítkách, stech a celých



— 115 —

dílech jimi ozdobována byla literatura naše. Jest

mi i to k nemalému potšení, že komukoliv ped-
ítám tyto milé, V^ámi vydané zvuky, každý stejn
se mnou cítí, každý v též žádosti se mnou se

srovnává. Bh Vám, výborná paní, raiž pro-

pjiti potebného k takovým plodm pohodlí a
pokoje. On Vám dej radovati se z tak kvetoucího

tlesného zdraví, jak kvetoucí jest mysl Vaše a

prodluž dni žití Vašeho na dlouhá dlouhá
léta." (Dopis k Nmcové 2. záí 1844).

I když z této chvály nco slevíme, piítajíce
ji krásné ruce spanilé opisovatelky a autorky,

zbude tuším dosti pravdy ve slovech tch, jež

staí pozvednouti básniky Nmcové k zasloužené

pozornosti a úct.

Báchorky.

Báchorky Nmcové vyplynuly pirozeným
chodem z básnické individuality Nmcové, jak ji

shledáváme zobrazenu v jejích povídkách i po-

pisech, a z evropské módy. Poesie dtského vku,
poesie naivnosti, poesie prosté pírody — živo-

išné, rostlinné i nerostné — vzbuzená na po-

átku našeho století odporem proti rozumovému
hloubání minulosti, toto i ráz vší báchorkové li-

teratury, jakou nalézáme po vší Evrop, jest též

obsahem a úelem této stránky poetické innosti

Nmcové. V báchorkách ponoila se Nmcová
v hlubiny fantasie eského a slovanského lidu,

jako v povídkách a popisech ponoila se v hlu-

biny jeho citu a rozumu, i všeho, co odtud vy-

rostlo. „Srdce lidu — vru to je kniha, na jejíž

stránkách bývá ta nejkrásnjší poesie.^* Nmcová
umínila si knihu tuto vydati a sice svým zp-
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sobem: se zbožnou úctou k jejímu obsahu i form,
pokud se jí vidla krásná. Nekrásná místa a ne-
charakteristická odpadla úpln. Yybíravost tato

pekvapuje nás pi povídkách znan idealiso-

vaných, a pi báchorkách zraí se tím patrnji

v jejich pebásování. Nmcová se k tomu sama
piznává v dopise k elakovské ze 14. ún. 1846:
.,Do IV. svazku (pohádek) mám udlat pedmluvu
a piznati se, co je moje a co národní. Udlám
to velmi nerada, nebo se musím k mnohému
piznat, co není národní, a budou mi to za zlé

pokládat. Mn to nedá, když slyším pohádku
zcela pevrácenou a zochudnou, abych ji tak

napsala. Pidám, kde je poteba ze svého a to

nehezké vynechám. Celé jsem udlala jenom dv
a více žádnou neudlám." A 24. ce. 1845 píše:

Je to jen sebraná vc (pohádky) a pece musím
hlavu pod ostrý me kritiky skloniti. Jeden po-

vídá, že to není dost národn vypravováno, druhý,

že jsem to ani sama nepsala. Mj bože! Posud
se nenarodil lovk, který by se všem zachoval.

Já psala své povídky, jak je^ lid povídá, ovšem
že nkteré hloupé zbytenosti vynechati se mu-
sily; snad je to chyba, že jsem to prosté dátko
trochu fábory a kvítím vyšoila. Ale nemohu
si jinak pomoci. Tak jako Erben své „Ti pra-

dleny" v loské Vele vypravuje, nebudu snad

nikdy umt vypravovati, le bych dlouho na venku
byla a ducha národního skrz na skrz tak pojala,

jako on. Ta jediná „Jak Jaromil k štstí pišel,"

ta není docela národní; kousek látky jsem si pa-

matovala z dtských let, a že se mi líbila, pi-
dlala jsem si to ostatní sama. To mi již od-

puste!"
Myslíme, že tomuto pání Nmcové o odpu-

štní smíme vyhovti s dobrým svdomím. Jsou
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lidé, s nimiž se lze dobe snášeti, nežádá-li se

od nich nic více ani mén, než co dáti mohou;
a podobn pravá cena literáiního díla vysvitne

jen tehdy, postaví-li se do píslušného svtla, na
pimené místo, zkrátka nežádáme-li od nho nic

více ani mén, než co nám mže poskytnouti a
co skladatel v n vložil celým založením, prove-

dením i tendencí.

A piložíme-li takovéto mítko k báchorkám
Nmcové, musíme tuším uznati plnou mrou chválu,

již jim vzdává Nauný slovník: „Báchorky Nm-
cové nesmjí se posuzovati se stanoviska národo-
pisného, nýbrž básnického; Nmcová uživši v nich
materiálu národního, vypravuje povsti co možná
nejpvabnji a nejkrásnji, idealisuje, nkolik bá-
chorek slouila v jednu, vylouila ásti a pijala
i krásné situace jinonárodní. Ve všech báchorkách
panuje u vypravování samém nejskvlejší elegance

a barvitost slohu, avšak pirozená, bez všelikého

vynuceného namáhání. Vypravování jasn plyne
a fantasie vbec jest vkusná a vznešená." Jediné
co bychom vytýkali, jest allegorisování, prosví-

tající zvlášt v pohádce od Nmcové složené a
kombinované „Jak Jaromil k štstí pišel." V této

báchorce — a po rznu tu onde — narazila Nm-
cová, plujíc mezi dvma hlavními úskalími bá-

chorky: pílišnou bujností a suchou allegorií, na
tuto. Jindy neubránila se také jakési strojenosti,

plynoucí pirozen z obtížného problému, jakýž

dán báchorce k rozluštní; na p. „Potrestaná
pýcha" svou psychologickou složitostí spíše by
snesla formu románu, dramatu a p. nežli formu
prosté báchorky, urené bujné obrazotvornosti a
velému soucitu dítte.

Záliba Nmcové v pohádkách vypstována
u ní veškerým vychováním a žitím; k nim táhnou
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se její dtské vzpomínky, k nim poutala ji evrop-

ská záliba i pražští její pátelé, k nim zavádlo
ji opt a opt její putování mezi eským lidem
venkovským.

V Praze byli to zvlášt ejka, Erben a
Hanuš, kteí Nmcovou k této práci vybídli. O tom
vypravuje nám Svtlá: ,1 vybídl Jar. Erben Nm-
covou, již byl hned pi jejich prvním setkání po-

žádal, aby mu naznaila, v které krajin slyšela

nejvíce a nejzajímavjších báchorek vypravovat,

aby mu ted, kde uvdomle vládne jazykem, na-

psala nkteré z báchorek tch k volnému použití.

Avšak když Nmcová pání tomu vyhovla, vrátil

jí její nártky: „To nejsou žádné pokusy, nýbrž

práce již hotové a zaokrouhlené a velmi zdailé,"

vážnji pravil, „radil bych vám, abyste báchorky
ty sama sebrala a vydala." Nmcová uposlechla

a uveejnila ve .,Vele" povsti Vodníky Silný

Ctibo)\ Devt kižuj Rousin, Divotvorná harfa.

Již r. 1845 mla Nmcová prací tohoto druhu
tolik, že mohla pikroil k soubornému vydání.

Píše 20. kvtna 1845 elakovské: ;,Ješt jednu
prosbu, má jediná drahá Bohunko! Dokud jste

zde byla, nebylo stranu mých povídek nic jistého

vyjednáno, protož jsem také nieho íci nechtla.
Nyní mn to ejka obstaral a dostaly se do tisku

k Pospíšilovi, kterýž ale pomalu s tím dlá, tak

že teprve arch vytištn. Nasbírala jsem ta nžná
kvítka po mezích a lukách naší drahé vlasti a

do vneku je uvila. Komu bych je mla vno-
vati, než mé nejmilejší pítelkyni? Nepohrdnte
tím malým dárkem a pijmte jej ode mne na pa-

mátku. Jest-li Vás v kruhu Vaší rodiny jen chvíli

baviti budou, jsem sladce odmnna."
Vnování jediné paní elakovské jest tuším

charakteristické pro pomr Nmcové k jejím
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družkám, jimž pvodn chtla pipsati svou sbírku:

^Pijdouc k závrku Vašeho drahého lístku, píše jí

Cel., neuvila jsem ani svým oím nad neoeká-
vaným dkazem vroucího Vašeho pátelství. Já dou-
fala, že ostane pi tom, jak pi rozchodu našem u-
jednáno bylo. Tehda pravily jsme si, že vc, která
celku náleží, tedy všem šlechetným ženám naší

drahé vlasti, i všem by vnována býti mla. Což
jste zapomnla toho?" K elakovské utíkala se

také Nmcová o posudek své práce; píše jí e-
lakovská již 11. prosince 1845: „Mám Vám íci,

jak se mi Vaše povídky líbily? Kéž by podobn
Vám každá matka vyprávti umla dítkám svým
takovou nžností, upímností, srdeností a opt
touto ušlechtilostí ve slohu a ei . . . Zajisté by
Se nám vrátily ony dávné asy, které vzdor všemu
namáhání a piinní nám vždy víc a více pr-

chají. Myslím totiž asy, ve kterých národnost
netoliko na ústech, ale ve vroucích srdcích no-
šena a pstna byla, kde dítky bez pekážky se

vyvinouti mohly v duchu mateské ei. Není ne-

patrnou práce Vaše, nýbrž dležitou nanejvýš.

Vy jste ukázala, jak se povídky dtem povídati

mají, aby ušlechtily mysli i srdce. Srden jsem
si pála, abyste mohla se podívati do kruhu na-
šeho, když po nkolik veer nám elakovský po-
vídky Vaše pedítal. Tu sedly dítky naše kolem
stolu, upen se dívajíce na tatínka a nasloucha-
jíce slovm Vašim. Ruce jim byly sklesly a sotva

si dovolily oddychovati. Každý pocit, každé hnutí
mysle, vykouzlené Vašimi slovy, zrailo se na jich

tváikách. Pohled na náš kruh byl by Vás za-

jisté pesvdil, že práce Vaše jest dobrá a do-
konalá."

Ze Nmcovou pátelský posudek nejlepší družky
a vyhlášené pítelkyn a uitelky mládeže musil t-
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šiti, sotva teba pipomínati, zvlášt když víme,

že psala tak elakovská pod dojmem mínní svého

chot. Nmcová odpovdla na to v dopise 14.

února 1846, splácejíc upímnost upímností: „Vaše
a trochu tuze pochlebná kritika mne pece velmi
potšila. Tehdy se to pece mže dáti dtem
ísti! a pece povídají, že to pro dti není. Inu
ráda vím, že není a pisvdím. Ale tak

se to nemá se vším, nkteré možno i tm nej-

mladším dtem dáti ísti, to v druhých svazcích

uhlídáte. Nemohu se tomu vyhnout nkdy, sice

bych musela celou látku pedlati, ale myslím,
když je takový otec aneb matka te, jako Váš p.

manžel a Vy, že se snadno vyhnouti mže tomu,
co by se nehodilo."

Mrou znanou rozmnožila se sbírka Nm-
cové v Domažlicku, zákoutí eském, jež posud
vyniká starobylostí a ryzostí svých tradic, ei,
kroj, zvyk, povr a p^. „Pkných báchorek,"
píše odtud Nmcová k elakovské 25. listopadu

1846, „jsem si zde nasbírala. Nyní bude p. Po-
spíšil tisknouti šestý svazek a naíká si, že má
nyní špatnjší odbyt, než ze zaátku. Co pak jste

íkala kritice p. Malého? Vidíte, kdyby nkdo
napsal nestrannou, poádnou kritiku, by dost

písnou, byla bych mu velice povdna, ale

tomu pánu já nevím. Nkteí mi vytýkají pi
prvních povídkách, že jsou na národní píliš

poetické, abych je vypravovala docela prost,
nyní když se tak stalo, zase se jim to nelíbí. Já
v pravd nevím, jak bych vhod pišla. Vím, že
nkterá povídka je trochu lehko propracována,
ale to je tím, že nkterá látka více tší a já se

s vtší libostí do ní vpravím, nkterá pak mén
a tu chuti ubyde. Je to ovšem chyba, kterou
musím odložit."
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Srovnáváme-li posléze pohádky Némcové se

sbírkami nmeckými, bratí Grimmv na jedné a

Musaeovými na druhé stran, musíme piznati, že

tu Nmcová podržela se stední cesty mezi obma
smry, národopisn-filologickým a poeticky-libo-

volným. Úctou, jakouž chovala ke všemu národ-

nímu, zachován v jejích báchorkách ráz prosto-

národní, úctou, jakouž chovala ke kráse, vymýtno
z nich vše nepkné; takto povstalá práce prosto-

národn-poetická vyhovla pak ovšem, ne li sou-

asné kritice, aspo požadavkm tenástva sou-

asného: prostého eského lidu a mládeže, úloze

zajisté tak ctihodné jako vdné. A že našli se,

již porozumli tmto snahám Nmcové, svdí
úsudek Tylv, elakovské a Klácela: Tyl napsal

o báchorkách Nmcové ve Kvtech r. 1845: „Vá-

žená spisovatelka jmenuje báchorky sice národními,

my ale myslíme, že je stejným právem také jejími

nazývati mžeme, jelikož v nich krom djinného
apparátu vše ostatní jen z pokladu srdce a ducha

jejího podáno — myslíme celý spsob vypravo-

vání. V život, v národ se ovšem báchorky

takto nevypravují — ale proto pece nemžeme
proti právu poetického pojmutí a utvoení poža-

dovati, aby jeden jako druhý vyprávl, aby ne-

sml jeden vc živji než druhý pojmouti a pla-

mennjším slovem vyslovit. I pi vší básnické

výmluvnosti a ozdob dá se krásná pouhá pro-

stota báchorky zachovat. A mimo to myslím, že

není národní báchorka historický dokument, na

nmž by se ani árka zmnit nesmla, kterouž

nkdy trochu neobratná ruka naškrtne. Z vtšího

dílu bývá pak vypravování, které se po tak e.
národním tónu tuze ouzkostliv namáhá, jenom

dtinské a — nechutné. Toho všeho nemá se

Nmcová co strachovat. Ona se chopila pedmt
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z úst národa a pojavši ho ve svou bytost skrz na
skrze, vyvedla z nho takoka nové, ryzí dílo,

v niem pvodu jeho neublíživši. Tón její je

mkký, ohebný, podobá se pkné, umlou rukou
vzdlávané kvtnici — smíme-li báchorku v li-

stech lidu pirozenou loukou nazvati — ; a a-
koli k pvodnímu materiálu zde onde ze svého
pramene pidala, zrostlo to s národní trestí v je-

diný umlecký celek. Ze všeho prosvítá hluboká
pojímavost této nadané spisovatelky a nám ne-

zbývá nic jiného páti, než aby se záhy na jiné

pole pustila, ^kde by mohl duch její samostatn
tvoiti. ^^ A elakovská píše roku 1846 a 1848

:

„Nemohu ani malichernost našich vlastencv a
vlastenek pochopiti — avšak necht je žvatlati

a potšte se tím vdomím, že veteránové litera-

tury naší nikterakž tak nesmýšlí, alebrž z Vašich
prací srden se tší, jakž toho mám mnohé pí-

semné dkazy v rukou. Yšak jen neohrožen
dále, naše sladká vypravovatelko, budoucnost Vás
nejlépe ocení a ospravedlní. Pan Purkyn íkává,
že každé slovo paní Nmcové jest jako ryzí zlato
— a ten zajisté nikomu nelichotí."

„Znajú u vás dvata mnoho pohádek?"
ptala se jednou Nmcová Slováka. „Jaj," pohodil
si hlavou, „misel by to by arch papieru, vjatší

oko ten vršok, o by sa aj na sprataly všecky
rozprávky, o ich dievky znajú."

Nmcová chodila po slovenských ddinách,
naslouchala tmto skazkám a uložila, co slyšela,

ve svých Slovenských fohddkdcli a povstech, „Sbírka
tato," praví Nmcová sama v doslovu, „jen ástí
je bohatého pokladu národní poesie lidu sloven-

ského, v kterýchžto povstech soudný tená pozná
smýšlení, krásné obyeje a ryzí mrav lidu, v kterém
žije a který jedin ist, krásn vylíiti je zná."
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Kráejíc ve šlépjích vlastenc eských rok
pedoamatyicátých, kteí zraky své pozvedajíce

pes úzký obzor eský s touhou, hrdostí a nad-
jemi patívali ke Slovanm ostatním, zvlášt
Kusm, zabývala se Nmcová také 'pohádkami^

povstmi a pisnemi vseslovanskými (po r. 1855),

však ovoce prací tch neznáme; pišlof prý na
zmar v rukou Ohéralových, do nichž svila je

k uveejnní.
K báchorkám Nmcové druží se velmi úzce její

Popisy.

Nemnoho z tehdejších spisovatel eských
proputovalo tolik ddin naší vlasti, Slovenska,

Uher a j. jako Nmcová, málo kdo cestoval s o-

ima tak otevenýma a srdcem pístupným vše-

likým dojmm jako ona. S mnohým z tchto cest

shledáváme se v povídkách jejích; ostatní uložila

ve své dopisy, cestopisy, obrazy a p. ím vy-

znaují se povídky Nmcové, tím vyznaují se

i její cestopisy: hlubokou láskou k pírod, k ven-

kovskému lidu, k jeho zvykm, písním, krojm
atd. „Stejn názorn a barvit, jako zpsob i ráz

lidu, vždy dovedla vylíiti také pírodu, ve které

se žití jeho vyvíjí; obrázky ty zstávají v pamti
tenáov pestré a živé, obepjaté charakteri-

stickým obzorem krajin, peklenuté vlastním jejich

blankytem se zvláštními jeho rozmary, provívané

uritými melodiemi pravého jejich ovzduší i jejich

písní, mluvy jejich lidu. Stejn mistrovsky kreslí

Nmcová svého tatranského koího jako jeho psa

i kon, se stejným humorem maluje vavu blá-

tivého maarského trhu jako elegantní nudu lá-

zeské elity, stejn pravdiv vykouzlí pedstavu
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sladké hvzdné noci nad velkolepou krajinou hor-

skou, jako muziku a hody selské svatby Doma-
žlické, výskání chasy a slzy nevstiny. Svžest,
nelíenost a rozkošná pirozenost jsou nerozlu-
nými prvodkynmi veškerého vypravování Bož.

Nmcové; všady prosvítá úsmv bodrého humoru,
leckde švihne perné slovo a ízný vtip, nade vším
plane jako slunné letní jitro radost ze života

i heje dobrodušnost, soucit, sdílnost a srdená
touha, aby každý tvor na této krásné zemi ze

života svého se mohl radovati." (Krásnohorská
v as. Mus. 1880).

Máme tu pedevším Dopisy z Lázni Franti-

škových^ psané seste Marii, potem ti. Nmcová
líí tu okolí lázní, lázn samy a léení v nich,

pechází na spolenost sebranou ze všech národ,
její život plný elegantního nudní atd. Zbablost
eských hostí nutí její péro k ostré satie: „Jsou
prý tu i echové, ale jakkoli jsem pozorn po-

slouchala, abych z tch rznoeí njaké slovíko
zaslechla, neslyšela jsem po esku ani špetnout.

Ani jsem si, moje milá, hned nerozmyslila, že jsou

ti echové samí nóbl lidé." V list druhém po-

psán Kammerbiihl s okolím a Cheb, ve tetím
slavnosti pi píchodu a narozeninách velkovévod-
kyn Výmarské atd.

Zajímavjší jsou Obrázky z okolí Domažlického,

psané r* 1845—6. Jest jich celkem jedenáct; po-

dávají náhodné nástiny rázu tém aforistického,

bez podrobnosti kresby a celkovitosti ; ve dvou,

tech rysech charakterisována ta ona tvá, vlast-

nost, událost a vším proplitá se nitka reflexe

:

Ob selské spekulace, vzpomínající se slzami na
milého — pacholek se svým „Vítám vás teta"

jímají tenáe práv tak jako naivní zásady se-

dláka: „Vidíte, zlatá paní, ten náš kantor je hodný,
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mj chlapec umí dobe íst a léta svá spoítá na

minutu; to je dost na selského chlapce, vete?^

a dále: „Milá paní, to je (více vdti) pro uené
lidi; a kdo by nás tomu nauil? náš pan kantor

neumí sám tolik, a pro nás sprosté lidi ta uenost
ttení."

Avšak k potše otvírá Nmcová i listy ut-
šenjší, a setkáváme se tu s mnohým milovníkem

písma, jenž patí s obdivem „na obraz kubika,

co popral u Kouta ty Nmce". A takto v pestrém

nelad míjí jedna scéna za druhou: Tu zvrácené

vychování dívek, tu sedlák shrbeného týlu a po-

nížené tváe, jenž stoupající úctu svou vyjaduje

oslovením ty, vy, oni, — tu pestré obady a písn
doby velkononí — tu masopust s maškarami,

dudami, zpvem, výskáním a tancem až do úpadu,

pestré kroje mladých i starých, — hejta u sedláka,

starý žebrák, Ane, selská dcerka, která by ne-

chtla ženicha vzdáleného, netroufajíc si odlouiti

se z domova, — Nmec se svým flegmatickým,

filosofickým chodem, — devadesátiletá staenka,

vypravující s hrzou o rychtái Kosinoví, kterýž

háje práv svých pedk proti krutému Laminga-
rovi zahynul na šibenici, — vesnický poheb díví
se srdcervoucím lkaním matiným a dojemnou bo-

lestí starého otce, — starý bulák, vzpomínající

na svou Hanu, bez níž „stojí tu jako smutná
bíza", — myslivec, vesnická chasa, sv. Janské
ohn, máje, vesnická doktorka, to prosté figurky

a scény, sjakýmiž potkáváme se na eském ven-

kov stále a tená proítaje je cítí vonný vzduch
venkova, rád provází vypravovatelku, zvlášt tak

pvabn mluvící, a bezvoln smje se s radujícími

a truchlí s truchlícími.

V Selské svathé v okolí Domažlickém doplnila

jen Nmcová svou sbírku obrázk hojnými obady
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svatebními, novými postavami, písnmi, kroji atd.

— O dojmu, jakýž tyto obrázky zpsobily, víme
již z odpovdi Havlíkovy k Domažlickým a do-

pisy elakovské z 20. pros. 1845 a 6. ervence
1846 vypovídají totéž: „Ped nkolika dny pišel
k nám jediný náš pítel prof. Purkyn a s roz-

veselenou tváí podával mi Kvty. ^ Ctte, tte,
dnes je tam nco pro Vás." Jak jsem byla po-

tšena popisem Vaším okolí Domažlického, nemohla
jsem se lánkv tch ani dosti naísti. I Ladislav

etl je s nejvtší radostí a tšil se se mnou."
„Dopisy Vaše v asopisech jsme s manželem mým
piln tli a nimi se srden potšili. Tedy jste

musela též neho zakusiti co apoštolka naší vlasti.

Inu, kdo za naších dn nco napíše, musí si úsudky
tak dobe moudrých jako nemoudrých dáti líbiti.

Máte vy to vru nesnáze s tmi povídkami, jenom
neztrate trplivost a chuf ke psaní. Nemohu ani

malichernost naších vlastenc a vlastenek pocho-

piti — avšak necht je žvatlati a potšte se tím

vdomím, že veteránové literatury naší nikterakž

tak nesmýšlí, alebrž z Vašich prací srden se

tší, jakž toho mám mnohé písemné dkazy
v rukou."

V KrdlovsMm hraniním mst Brodu v Lese

v Bavoích pošinuje Nmcová svj obzor až k sa-

mým hranicím eskobavorským, uruje hraniní
áru z místních jmen, vplétá reminiscence histo-

rické a popisuje známou slavnost zabití zlé san
(Drachenfest) s humoristickým zakonením.

Píbuzné tmto jsou popisy z Uher a ze Slo-

venska, sestavené na rzných cestách Nmcové
po onch krajích.

Ve zlomku z nedokoneného cestopisu Z Dar-
mot do Sliae a zpet^ nadepsaném Z Uher^ popisuje

Nmcová svou cestu do lázní Sliaských ve Zvo-
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lensku. V Uherském mést podává národopisný o-

brázek z Uher, lííc jeho okolí, živnosti, hospo-
dáství, kosbu, žatvu, satbu, ovoce, pstování vína,

statky, eled, obecné ízení, školy, povahu lidu

slovenského i maarského. — v Ohrazech ze života

lidu slovenského popsán nábytek a obydlí, šat a
jeho hotovitelky, život synk, pomr eledi k pánu,

styky manžel, patriarchálný život rodin, obyeje
pi zacházení obojího pohlaví, zvlášt sobotní zá-

lety, a rzné kroje : vše to rysy hrubými ale cha-

rakteristickými
;
podrobnji vykreslen teprve obraz

narozenin, kestných hod, úmrtí, pohb, svátk
vánoních a veselí masopustního. Zlomku Z uher

podobny jsou Zpominky z cesty po TJhích^ konané
r. 1854 jednak po dráze, jednak po lodi, jednak
vozmo. Obrazy slovenské pak vhodn doplují
Kraje a lesy ve Zvolensku^ propletené hojnými
historickými reminiscencemi, povstmi (o Kovla-

dovi a Run, o králi Matyášovi, vodních mužích,

bosorkách, šarkanu, o Ježíbabel atd.), popisy her

(Medvedia zabavka a j.), pranostik, života, za-

mstnání atd. Sem patí též Slovenské starožitnosti

ze zápisk Dr. Gust. Reusza, uveejnné v „Ar-

chaelog. Památkách" a Národní slavnost Slovincú

v dolin Zilské v Korutanech (v . Mus. 1857).

Na ukázku, jak Nmcová líí, stj zde její

charakteristika Maar (ze Zpomínek z cesty po
Uhích v Sebr, spisech IV str. 373—5):

„Pokud jsem Maary poznala, jsou dobí lidé,

úslužní i srdení, když jen lovk k nim je vlídný

a s nimi se srozumt mže ! Aby se ale hned do-

mluvil a vlídnou tváí pišel vstíc jako Slovan,

to u nho není. V ei je velice zdvoilý, a titul
se zhusta užívá; ale nikdo snad na svt nezná
více hešit, proklínat než Maar, pro to má tolik

pvodních hrozných slov, že se mu z úst inou
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jako rachot hromu. Madar je hrubých mrav ^

prchlý, a kdo ho rozhnvá, bda mu, odpustit

nezná tak brzy; v ei, v chzi a v celém svém
pohybu je vážný, ale k práci lenivý, a s výmysly
prospšnými, dvtipnými hlavu si pranic netrápí.

Rychlého kon, jeden šat, dohan, víno, bílý chléb

s erstvou slaninou a štíhlé dve ! — toho se mu
posud dostává a více si nežádal Mluvný, zpvný
a vn tancechtivý, jako Slovan, není Madar, ale

když se rozohní, pak je divoký, vášnivý; kdo ho

zná vyburácet z jeho pohodlnosti a nadchnout
slovem pravým, za tím pjde do pekla, a v ta-

kovém nadšení se povznese až k hrdinství
;
pravá

povaha jeho ale není hrdinská, ba spíše povolná

až k bojácnosti. Hrdý je Madar, ano náramn
hrdý a „Madar ember" jedin velký, slavný. Ne-
zná jen svj, — vlastn on nezná jiný národ, a

svj také ne, sice by vdl, že je malý, a tch
rek že se málo z jeho krve zrodilo, nechlubil by

se, od nho že všecko pochází, on že zem zvelebil,

on že je uitelem a pánem ostatních, a jeho (ta

chudá)e že je nejkrásnjší. Madar všecky ostatní

národy, v jedné íši s ním žijící považoval za své

poddané, ale nejopovrženjším mu byl Slovák, ten

dobrý, tichý jeho soused, ponížený sluha, praco-

vitý dlník, piinlivý jednatel a zaopatovatel nej-

potebnjších mu vcí, který mu nejvytrvalejších

bojovník poslal."

Pes 30 let uplynulo již od vydání tchto
rzných cestopis, obraz, však pochybujeme, že

v této dob najdeme vcí psaných veleji a lépe

vyhovujících potebám lidu ; rádi i ten trošek idea-

lisování a vlastenectví promíjíme tmto obrázkm
mluvícím od srdce k srdci, práv tak jako jejím

povídkám, z nichž mnohé jen doplují tyto

obrazy, vnikajíce hloubji u vnitní život lidu.
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Povídky.

„Život na yenkov plyne tiše, bez hluku a šumu,
jako luní potok", praví Nmcová kdepí, a tím cha-
rakterisovány také její vesnické povídky: „Nic tu

srdce rvoucího, nic až k mezím lidského myšlení
štvoucího, nic sopeného, nic bleskovitého ; úsmv,
klid, smír, to jsou píznaky jejího básnického tvo-

ení . . . Nmcová hledí na zlo s menší opravdi-

vostí, nelíí boj s ním na život a na smrt, básní
cestu k dobru mén strmou, triumf jeho lehí
a proto mén úchvatný. Nezasahuje v píšerné
hloubky svtových hádanek ani lidských otázek
životních; velké vášn, šlechetné i zkázné, ani

velkolepé události nejsou pedmtem umní Nm-
cové."

Druh, v nmž se Nmcová pokusila, není starý

;

zrodil se v evropské poesii XIX. stol. s lidem, a není
zajisté bez zajímavosti, že objevují se s ním zárove
— v cizin i u nás — píroda, dít, báchorky a li-

dové povsti v poesii umlé. Nmcová nemá tu též

mnoho pedchdc: Stern Stenersen Blicher, B.

Auerbach s pedchdcem Immermannem a ná-

sledovnicí G. Sandovou, Bjornsen, tof hlavní vzory,

jimiž se íditi mohla, ale neídila, bezpochyby jich

ani neznajíc; padajíf první povídky již do doby
starší (Kostelecké), kdežto Auerbach psal teprve

po létech 40tých; ostatní pak sotva byli jí pí-
stupni. Spíše byl tu motiv na blízku: Tyl, Ehren-
berger a Pravda, a hlavním popudem lid, mezi
nímž Nmcová žila, jejž umínila si pouovati v zr-

cadle jeho žití.

Povídka vyžaduje zajímavého, poutavého dje,
malebnosti jevišt, jasnosti osob, psychologické
hloubky a ušlechtilé nálady. Nmcová nevyhovla
ve všem tmto pirozeným požadavkm : Dj v nej-

Matlce lidu XXIH. 1. 5
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lepších povídkách nebývá jednotný, osoby postrá-

dají asto psychologického prohloubení (zvi. po-

vahy zlé) a pravdivosti (jmenovit initelé z kruh
panských), rozvoj epický asto zdržován líením,

popisem, tak že se zdá, jako by Nmcová nemohla
proniknouti pro samé fábory, šátky, pentle atd.

k srdci a duši tch pestrých postav venkovských,

avšak na druhé stran nahrazují tyto nedostatky

aspo ponkud nevšední znalost národního života

a jazyka, lehký sloh a velý cit. Nmcová „hluboce

cítí básnickou stránku života prostého lidu, umí
jí vylíiti pvabnými nákresy mrav a povah a ve

vypravování ozývá se upímná, z pesvdení ply-

noucí touha, sloužiti národu a pispti k jeho

blahu." K znázornní jejího slohu i jazyka ist
moderního, velého citu pro pírodu a pvaby ven-

kova stjž zde místo dlouhých výklad aspo je-

diná ukázka (z pov. Chudí lidé)

:

„Když pak se sluneka záe již jen o malý
kousek zdi u samého okna odrážela a když i tam
zašlo, dívala jsem se z okna za ním, sledovala je

zrakem, až se pomalinku ztrácelo za lesy, za horami.

Potom jsem obdivovala ty zlatoržové ervánky,
ty obláky, co okolo nich se chumáily, a dále tu

istou oblohu, na které msíc svým mírným jasným
svtlem svítil s družicí svou, záící veernicí. Pak
zaznly zvonce stáda, slyšeti bylo praskání bi.
Kraviky odluujíce se od stáda, pospíchaly každá
k své jesli. Také Sivka, kráva to na nízkých no-

hách, a za ní mladá jalovika obrátily do úzké
uliky, kdež stála domácí paní na zídce a po-

plácala jim po hbetu. Stará Maenka pišla již

s travou dom a volala je k jeslím, dti stály na
náspích sousedních a kiely: „Houahou, krávy
jdou, nesou mléko s smetanou!" — Ped práh
vyšla naše Francia, za ní huatý domácí pes La-
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pan ; chtl si lehnouti ped práh, avšak na silnici

rejdilo mnoho ps, i bžel mezi n. Macek ale

zstal sedt na prahu a díval se na bílé kot,
jež procházelo se po farské zdi. Okolo Francly
šlo mnoho lidí, každý se na ni ohlídl, ka: „Dej

Pánbh dobrý veer, panenko!" a ona každému:
„Dej Pánbh!" Zatím do krámu chodili mladí
i staí a zvoneek se ustavin ozýval. Pak pišly
dvata, zastavily se u Francly a daly si ruce pod
zástrky. Jedna druhé se vyptávala, co byly pes
den dlaly a co druhý den ped rukama mají,

a to bylo jen: „Šila jsem, pedla jsem, bílila jsem,

byla jsem na poli!" a naše Francia ta zalívala.

Povídala jim, jaké má pkné kvtiny a zvala je,

aby se pišly jednou podívat. A ped prahy vy-

cházeli staekové a babiky, ženy i dti, a muž
stál tu a tam malý roj pohromad. A šly okolo

njaké dámy i pánové, ale ped tmi Fraccla usko-

ila do sín. Hlasit mluvili nmecky a hnali se.

Lidé ti se na n podívali, ale nepozdravili je,

protože neradi dkovali, a když zašli, lidé si o nich

šeptali. Pak šel vysoký, trochu pihrblý muž po
námstí pímo k fae a dti, jak ho zhlédly, b-
žely k nmu, chtíce mu ruce líbati. Muži smekali

ped ním, a kdo ho potkal, pozdravil: „Dej Pán-
bh dobrý veer, pane uiteli!" Na malá vrata

ve zdi u fary zazvonil a pišli mu hned otevít.

Ze dveí farských vybhl krásný erný pes a za-

štkal, vida ale denního hosta, hned umlkl. Vyšel

také mladý kaplan a podal mu ruku. Pan fará
si práv umyl ruce, odhodil plátnou halenu i sla-

mnou epici, vzal na se erný kabát a též pana
uitele vítal. A pak prosteli pod široký oech
pro ti, postavili na stl malý korbílek a studená
jídla. Tu zaznlo s vže klekání. Každý se po-
žehnal sv. kížem a sepnul ruce, matky pak braly

5*
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dtem hraky z rukou, napomínajíce jich: „Což
neslyšíte ,Andl Pán!'?" — Ve farské zahrad
pod oechem stáli také tri muži a modlili se^

Pomodlivše se ekli: „Pochválen bud Ježíš Kri-

stus!" a dali si vespolek: „Dobrý veer!" Pak
zasedli k veei. A hned usadil se erný pes ne-

daleko stolu. Bílé kot pibhlo a vyskoilo si na
lavici vedle p. faráe, špaek piskoil odkudsi,

vlítl na roh stolu a pan kaplan mu drobil a dávaL
Po jídle chvíli posedli, bavíce se rozmluvou, pak
se ješt na chvíli zvolna po zahrad procházeli

a pak vešli do fary. Na to za dlouhou chvíli o-

zvaly se z otevených oken líbezné zvuky dvojích

houslí. » Poslouchejte, maminko, tatínku!" volala

Francia do okna, „pojdte ven, vždy dnes velebný
pán s panem uitelem hraje"! „Ti to znají —
a pro by neznali?" ozvala se domácí na prahu,

a z okna vykukovaly konce erné epiky. Vážné
a tžké to byly kusy, co hráli. Lidé poslouchali

dlouho ; když pak stmívati se zaalo, šli posluchai
spát, okna u fary se zavela a zvuky houslí znly
temn, až i umlkly. Tu a tam ozval se ješt smích
neb pískot, štkot psa, klapání devnek neb
bouchnutí vrat. Pak se ukázala ped farskými

dvemi služka se svtlem, pustila pana uitele

ze vrátek, dala: „Dobrou noc!" a zamkla. Svtla
pomalu všecka pozhasínala, jen na obloze nebeské

ta vn záící svtla jasnji svítila, osvtlujíce

temný pláš noci, do nhož Bh zemi zahalil, aby
po denním vedru pookála. Tu se ozval z kovin
ve farské zahrad sladký klokot slavíka ; hned na

to rozvelo se na fae jedno okno do zahrady

a temný stín se z nho vyhnul. Poslouchal tu

umlec umlce."
Neznáme mnoho tak dojemných obrázk idy-

lických v naší literatue.
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V zámku a v podzámí nacházíme v doslovu
tato slova:

tená: Ale jak jste to udlal, ta povídka
nemá konce.

Spisovatel: Odpuste, já jí nedlal; dlali
ji lidé a já ji jen opsal, a ponvadž nejsou ješt
u konce a já planetá nejsem, abych jej naped
vdl, nemohu nic více íci.

.: Což pak se to opravdu stalo?

S.: Stalo. .: A kde? S.: Leckde.

Slova tato platí o vtšin povídek Nmcové;
odtud jejich vady v umlecké stránce, a jejich

pednosti ve stránce kulturní a sociální, v níž

leží hlavní význam Nmcové spisovatelky. Odtud
také druhý zjev, že nkdy býváme na rozpacích,

kam tu onu práci zaaditi, kde leží idea její, kde
osový dj a charakter, kde okrouhlost celku. Ob-
sahu mnohých povídek nelze nkdy tém ani po-

dati pro roztíštnost dje a popisy, i podobá se,

jakoby Nmcová volila tenounké vlákno dje jen

proto, aby na n zavsiti mohla vše ostatní, asi

tak jako zavšuje na své cesty dojmy a zjevy pi
nich jímané. Píklad, a sice jeden z nejpouta-

vjších a nejzdaileji vyvedených i zárove cha-

rakterisujících kulturní cenu spisv Nmcové, shle-

dáváme v Babice:
„Když se stavl Nový Ples (Josefov), byla

jsem výrostek", zaala babika ve svém vypra-

vování. „Já jsem z Olešnice. Víte, kde je Ole-

šnice?"

„I víme, to je za Dobruškou v horách na
Slezských hranicích, ne?" ozval se stárek.

„Tam odtud, tam. Vedle našeho statku by-

dlela vdova Novotná v malé chaloupce. Živila se

dláním vlnných hiiní. Když mla trochu díla

pohromad, nesla je do Jarome nebo do Plesu
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na prodej. Bývala u nebožky mámy peená, va-

ená, a my dti bývaly u ní kolikrát za den. Náš
tatík stál jejímu synu kmotrovstvím. Když jsem
už kousek práce zmoci mohla, íkávala mi No-
votná, když jsem k ní pišla:

„Pojd sednout k stavu a u se, bude ti to

nkdy k dobrému. emu se lovk z mládí na-

uí, k stáí jak by našel. Já byla jak živa do
práce jako ohe a nedala jsem se k nižádné po-

bízet; poslechla jsem, a brzy jsem se tomu e-
meslu nauila tak, že jsem je dobe zastati mohla.
Tu dobu býval císa Josef velmi asto na Novém
Plese. Povídalo se všude o nm, a kdo ho vidl,

vážil si toho, jako nevím eho.
Když jedenkráte Novotná šla s dílem, prosila

jsem naše, aby mn dovolili s ní jít, že bych se

ráda podívala do Plesu. Máma vidla, že má
kmotra tžké bím, proež ekla: Jdi si, mžeš
aspo pomoci kmote nést. —

Druhý den za chladu jsme šly a ped po-

lednem pišly jsme na luka ped Ples. Leželo
tam srovnaných dev; sedly jsme na n a obou-
valy se. Kmotra práv povídá: Kam pak já asi

smutná dvka ty hun mám nejdív zanésti? Tu
pichází od Plesu jakýs pán a pímo k nám. V ruce

nesl cosi podobného flétn; chvilku po chvilce kladl

si to k tvái a zaal se pomalu kolem do kola

toit.

,1 podívejte se, kmotra,' povídám, ,to je n-
jaký muzikant, on píská na flétnu a sám se k tomu
toí'.

,Hloupá holka, to není flétna ani muzikant,
to bude njaký pán, co dohlíží k stavení; však
je tu vidívám chodit. To má takovou rourku,

v té je sklíko a skrze to se dívá; a to prý je

daleko vidt. To vidí všude, kde a kdo co dlá.'
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,Ale kmotra, jest-li nás vidl, když jsme se

obouvaly?' povídám.
,Nu, a co z toho? Vždy to není nic zlého,'

smála se mi kmotra.
Mezi tou eí pišel pán až k nám.. Ml na

sob šedivý kabát, malý klobouk na ti facky,

jak se íká, a vzadu visel mu cop s mašlí. Byl
ješt mladý pán a krásný, jak by ho namaloval.

,Kam jdete, co to nesete?' ptal se a zstal
u nás stát. Kmotra ekla, že nese do Plesu na
prodej dílo.

,Jaké je to dílo?' ptal se dále.

,Vlnné houn, panáku, vojákm na pikrý-
vání; snad by se vám nkterá líbila,' ekla No-
votná, rozvázala rychle uzel a rozložila jednu po
devách. Byla to na míst hodná žena, ta kmotra,

ale když se dala do prodeje, to byla až hrza
ená.

,To dlá tvj muž, ne?' zeptal se jí zase pán.

,Dlával, dlával, zlatý panáku, ale už je

o žnch dv léta, co dodlal. Dostal úbytí. Já
nkdy k stavu pihlídla, nauila se tkát, a ted je

mi to k dobrému. Já také íkám Madle: Jen se

u. Madlo, eho so nauíš, o to t ani dráb ne-

oloupí.'

,Je to tvoje dcera?' ptal se zase pán.

,Není moje, je to kmotina; ale pomáhá mi
nkdy.

Nekoukejte se na ni, že je malá; za to je

sporá a do práce jako ohe. Tuto houni udlala
sama a sama.' Pán mn poklepal na ramena a

pkn se na mne podíval. Jaktživa nevidla
jsem tak pkné modré oi; nic jinak než jako
chrpa.'

,A ty nemáš žádných dtí?' obrátil se pán
na kmotru.
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,Mám jednoho hocha,' pravila kmotra; ,dala

jsem ho do Rychnova na uení. Pánbh mu dává

dar Ducha svatého a uení mu jde, jak by hrál;

zpívá hezky na krucht, ráda bych tedy ten n-
jaký groš na nho obtovala, aby z nho byl pan
páter.'

,A což nebude-li chtít jím být?' ptal se zase

pán. —
J bude, panáku; Jiík je hodný hoch!' po-

vídala kmotra.

Já zatím dívala se ustavin na tu trubiku
a myslela jsem si, jak to asi ten pán skrze ni

kouká. Ale on mi to musel zrovna na nose vidt

;

najednou se obrátí ke mn a povídá : ,Ty bys asi

ráda vdla, jak je skrze ten dalekohled vidti,

ne?' Já se zaervenala a nemohla jsem ani oi
pozdvihnouti. Kmotra ale vyjela: ,Ona myslela

Madla, že je to flétna a vy že jste muzikant. Já

jí to ale povdla, kdo jste.'

,A ty to víš?' smál se pán.

,Inu, já nevím, jak vám íkají; ale vy jste

pece jeden z tch, co tu chodí dohlížet na ty

lidi, a skrze tu trubiku se na n díváte, není-li

pravda?'

Pán se smál, až se za boky bral. ,No, po-

vídal, to poslední jsi, matko, trefila. Chceš-li se

skrze tu trubiku podívat, tedy se podívej,' obrátil

se ke mn, když se byl notn vysmál, a pkn
mi položil trubiku k oku. To jsem vám, lidiky,

své divy spatila. V Jaromi zrovna lidem do
oken jsem vidla a každého pkn pozorovala,

co dlá, jak bych stála u nho; a daleko až na
polích lidé co pracovali, vidla jsem, jako ped
sebou. Chtla jsem to dát také kmote, aby se

podívala, ale ona mi povídala: ,Co pak si myslíš,
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to by se pkn slušelo pro m, starou ženu, abych

si hrála/

,Ale to není k hraní, to js k poteb, matko,*

ekl jí pán.

,Inu, nech si je, ale pro mne se to nehodí/

ekla kmotra a mermomocí se podívat nechtla.

Mne tak napadlo, kdybych vidla skrze to sklíko

Josefa císae, a dívala jsem se na všechny strany;

že pak byl ten pán tak velice hodný, ekla jsem

mu, koho bych ráda vidla.

,Což ti tolik na císai záleží? máš ho ráda?'

zeptal se mé pán.

,Bodej bych nemla, povídám, když ho každý

lovk pro jeho dobrotu a hodnost chválí. Však
se za nj také každý den modlíme, aby mu dal

Pánbh dlouhé panování a té jeho panímám.'

Pán se jako usmál a povídá: ,Chtla bys

s ním také mluviti?' ,1 zachra Pánbh, kam
pak bych dala oi?' povídám.

,Vždy se m také nestydíš, a císa je pece
lovk jako já?'

,Ono to pece není takové, panáku,' ozvala se

kmotra. ,Císa pán je císa pán, a to je pec jen

nco íci. Já slýchala, že když se lovk podívá

císai do oí, zima pochází a horko rozpaluje. Náš
konšel s ním už dvakrát mluvil a íkává to.'

,Váš konšel nejspíš že nemá dobré svdomí,
a proto nemže smle se podívat nikomu do oí,*

ekl pán a psal pitom nco na malý lístek. Ten
lístek dal pak kmote a povídal jí, aby šla v Plesu

do zásobárny, a na ten lístek že se jí houn za-

platí. Mn dal ten stíbrný tolar, ka: ,Nech si

ten peníz na památku, abys nezapomnla na Jo-

sefa císae a jeho panímámu. Modli se za nho,
modlitba vroucího srdce je Bohu milá. Až pi-
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jdete dom, mžete íci, že jste mluvily s Josefem

císaem !' Doekl a rychle odešel.

My klekly a žádná nevdly jsme, co dláme
leknutím a radostí. Kmotra zaala mi láti, že

jsem se tolik opovážila, sama ale opovážila se

také dost. Ale kdo pak by si to byl pomyslil,

že je to císa pán. Tšily jsme se z toho, že snad

pece nemusel se mrzet, když nás obdaroval. V zá-

sobárn vyplatily Novotné tikrát tolik za houn,
než co žádala. My dom zrovna letly, a když
jsme tam pišly, nebylo vypravování konce a všickni

nám toho závidli. Máma mi dala tolar pro-

vrtat, a od té doby nosím jej na krku. Už mi
bylo kolikráte dost zle, a pece jsem se ho ne-

vzdala. Škoda, vná škoda, že toho pána zem
kryje I" dokonila babika svoje vypravování s po-

vzdechem.
touce podobné episody nedivíme se ovšem,

pro eský lid tak rád zahloubává se do Baliky
a s rozkoší proítává ji opt a opt vzdlaný i ne-

vzdlaný, venkovan i mšák, dít, mladík, muž
i starec. Náš budoucí kulturní historik ukáže
bohdá také znanou vdeckou cenu této bohaté
pokladnice eského života venkovského na konci

XVIII. a na zaátku XIX. století.

Pítomnost Nmcové cítíme všude skoro, odtud

i znaná subjektivnost jejích prací, ale bez újmy
reálnosti: dovedla se Nmcová vžíti tak mezi
lid, jejž líí, tak mu rozumí, tak srdcem k nmu
lne, že nikdy necítíme toho rozporu, jakýž na nás

nelib vane z podobných prací Auerbachových,
kde za každým listem potkáváme se s nápadným
rozdílem mezi ueným autorem a prostým lidem.

Ovšem Auerbach našel lid uenou theorií své doby
a Spinozou, Nmcová mezi ním byla vychována,
jeho ovzduší vdechovala od útlého mládí, mezi
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ním žila, s ním trpla a se tšila: zkrátka byla

jen jedním representantem jeho, OYŠem o hlavu

vyšším než ostatní okolí. Odtud také další zjev

jejích povídek, hluboká pravdivost jejích cha-

rakter z lidu proti povrchní, ideální nepravdi-

vosti jejích charakter z vyšších vrstev spolenosti.

Ony jsou osobnostmi z masa a krve, tyto

abstrakcemi holými, maskami urenými pouze

k nesení jistých ideí a myšlének. Subjektivní

dojmy z pražské spolenosti, zejména dámské, a

styky mladistvé Nmcové s knžnou Zahanskou
pisply k tomu asi mrou nemalou. Nmcová
sama to také cítí a piznává: „Snáze by vyzpy-

toval život bylin tajnosnubných, díve by vysvtlil

hieroglyfy egyptské, než etl v srdci lidí, kterým
etiketa a politika neprohlédnou rouškou tvá obe-

stela, by na ní žádný nepoznal odlesk vnitních
myšlének."

Tatáž subjektivnost patrná ješt v jiné stránce

:

v neprohloubení situací a charakter špatných a

tragických: „Ono je pece více dobrých lidí na
svt než zlých. A kam by se dlo, nemže býti

více koukole než pšenice; kdež bychom se octli!"

Tuto zásadu odpovídající vlastní její šlechetné a

dvivé povaze pijala za svou a provádla jí ve

spisech, a více ješt v živote. Charakteristickým

pro tuto stránku zajímavého ducha Nmcové jest

také názor o lidech dobrých i zlých, prosvítající

tuším dosti jasn z vypravování N"mcové — my-
slivce v Babice:

„Ono není žádné zvíe tak dobré, aby nebylo

zlé, jako žádné tak zlé není, aby dobré nebylo,

jak to u lidí bývá. Je to mýlka, když myslíme,
že to zvíe, které má hezkou, mírnou tvá, musí
být také dobré, a které se nám nelíbí, že je zlé.
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Tváka je mnohdy lháka ve svt. Bývá tak, že
lovk to, co se mu protiví, co ho nedojímá,
snáze oželí, ani tak nelituje, jako to krásné, co

se mu líbí, a proto bývá mnohdy k onomu ne-
spravedliv. Byl jsem jednou ped popravou dvou
zloinc v Hradci — vypravuje myslivec v Ba-
bice — . Ten jeden byl krásný lovk, druhý
ale byl ohyzdný, nevlídný, divoký. První zabil

svého kamaráda, ponvadž ml domnní, že mu
svedl milou. Druhý byl rodi z naší krajiny; šel

jsem k nmu, když už byl odsouzen, do žaláe,
abych se ho zeptal, nepeje-li si eho vzkázat
dom, že bych mu to milerád vyídil. Podíval
se na mne, divoce se zasmál, pak zatásl hlavou
a povídá: ,Já vzkázání, pozdravení, komu? Já
neznám nikoho.' Odvrátil se ode mne, položil

tvá do dlaní a chvíli zstal tak sedt, pak vy-

skoil, postavil se se založenýma rukama pede
mne, ptaje se: ,love, udláš mi, o t požá-
dám?' ,Udlám, milerád,' povídám a podal jsem
mu ruku. V tom okamžení ležela v jeho tvái
taková penáramná bolest, že bych pro nho byl

všecko udlal; tvá jeho ztratila všecku odpornost,

jen útrpnost vzbuzovala a úastenství. Musel mi
dobe nahlídnout do srdce, ponvadž mi ruku
popadL stiskl a pohnutým hlasem pravil: ,Kdy-
byste mn ped temi léty takto ruku byl mohl
podat, nebyl bych tu. Pro jsme se nepotkali?

pro m potkávali jen lidé, kteí mne v prach
šlapali, kteí si z mé tváe posmch tropili, kteí
mne pelykem a jedem krmili! Matka mne ne-

milovala, bratr mne vyhnal, sestra se za mne sty-

dla, a ta, o které jsem myslil, že mne má ráda,

pro niž jsem život nasadil, za jejíž jediné milé

usmání modré s nebe bych byl strhl, pro niž mi
tolikráte líto bylo, že nemám deset život, abych
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je obtoval za její lásku, ta si jen blázny ze mne
dlala, a když jsem chtl slyšet z jejích úst, co

si TŠickni povídali, vyštvala mne ze dveí psem . /

a divoký ten lovk plakal jako dít. Za chvíli

setel slze, vzal mne za ruku a tiše doložil:

,Až pijdete do Marsovského revíru, jdte
do divokého dolu, nad propastí slojí osamlý smrk,

tomu doneste moje pozdravení a tm dravým
ptákm, co okolo nho lítají, a tm vysokým horám.

Pod jeho vtvemi spával jsem celá léta, jemu ekl,

co nikdo neví, pod ním nebyl jsem takovým
bídným lazarem, byl jsem — / Zamlel se, sedl

zase na lavici a víc nepromluvil, ani se na mne
nepodíval. Odešel jsem s lítostí od nho ; lidé

láli, proklínali toho ošklivého, že zaslouží smrt,

že mu lotrovství z oí kouká, že nechce ani knze
ani koho jiného vidt, že na lidi jazyk plazí a

že jde k smrti jako na posvícení. Toho krásného

litovali, drali se o písniku, kterou složil v ža-

lái, a každý pál, aby dostal milost, protože zabil

jen ze žárlivosti kamaráda, ten ale že z pouhé
zlomyslnosti dve zastelil, které prý mu nic ne-

udlalo, a že zabíjel lidi. Tak soudí každý podle

svého citu; kolik hlav tolik smyslv; každému
oku vc jiná, proto také tžko urovat : tohle je

takové a nesmí být jinaké. Bh jedin zná svt,

on nahlíží v nejtajnjší skrýše lidského srdce a

soudí je; on rozumí mluv zvíat, ped ním je

svtlý kalisek každé bylinky, on zná cestiky

každého brouka, šum vtru ídí se jeho roz-

kazem, vody proudí, kam on jim vykázal cestu."

O historickém rozvoji povídek Nmcové ne-

možno posud podati pesných zpráv. Nauný
slovník uvádí za první plod její tohoto druhu delší

povídku nmeckou, kterou pozdji spálila. Prvními

dochovanými jsou teprv Dohry clovik a Chudí lidé:
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psány již v Kostelci, tedy kolem roku 1837
a upomínají jako o málo pozdjší Karla a Do-
mácí nemoc ješt zeteln na vzor svj, Tyla.

Další povstaly potom v Domažlicích; Nmcová
sama se o tom zmiuje v dopisu Celakovské 14.

února 1846: „Napsala jsem jednu vesnickou po-
vídku, nevím ale, bude-li se líbiti. Jest-li ji

pijmou, napíšu ješt jiné; jen že mám velmi
málo asu k tomu a jen veery a nedle použíti

mohu. Avšak když se na pou jede v pohodlném
voze, to prý není taková zásluha, jako když se

jde pšky!" Zde vznikly .^aWa bl Pohoská vesnice

a tuším založena také Dlouhá noc. Od prvních liší se

bohatou stafáží, jež zvlášt v Pohorské vesnici ob-

jímá vše závojem tak hustým, že asem nemožno
jím prohlédnouti k jádru dje a jeho pramenu,
srdci lidskému. Ostatní povídky povstaly pozdji
v létech utrpení : Babika^ V zámku a podzámí^
Obrázek vesnický^ Domácí nemoc^ Chýše pod horami^

Sestry^ Baruška^ Pan uitel.^ Divá Bára a Rozárka.

Nejlepší z ichto povídek jest Balika, „nej-

znamenitjší to novelistický plod onch let, ba
co mnohem více znaí, práce ta jest plodem ta-

kové ceny a takového významu, že nikdy nemže
zajímavosti pozbýti, obsahujíc ve form ryze um-
lecké kus kultur, djin našeho národa a jsouc

neporušitelným zrcadlem jeho mravu a ducha i p-
vabnou skvostnicí jeho jazyka." Babika byla pe-
ložena i do jiných jazyk, zejména do ruského, lu-

žicko-srbského, francouzského, rumunského a n-
meckého. K ní se úzce druží Pohorská vesnice^

Dlouhá noc. Chýše pod horami.^ Chudí lidé, V zámku
a podzámí a j , kdežto Sestry^ BaruŠka^ Divá Bára
obmezily se více na jednotlivce, podávajíce osudy
mladých srdcí. Odtud jejich zaokrouhlenost proti

onm. Život jest složitý, pestrý, umní jednotné:
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Nmcová líila pedem život a pi tom mnohdy
na umní zapomínala.

Sebrané spisy Nmcové vyšly v Litomyšli a

v Praze 1862 v 8 dílech, podruhé v Národní bi-

bliotéce 1875 v 6 dílech. Báchorky s illustracemi

V. Olivy vyd. Topi (r. 1888). Ze zamýšlených

prací Nmcové jest to jen ást; ostatek dokoniti

zabránila jí smr. V rukopise zanechala podlé Na-
uného Slovníku: Cesta z jpouti (obrázek ze ži-

vota). Obyeje a zvyky lidu Bulharského, Sbírka

'posud neznámých slov. písni, poekadel a prpo-
vdí, Sbírka slov pro slovník. Spns o vychování Žen-

ského pohlaví a plán ke dvma velkým románm.
Co iní plod literární významným, co jemu

rozšíení v prostoru a trvalého významu y ase
propjuje, to jest moc, jakou dovede vyjáditi

ideu rozšíenou v prostoru a trvalou v ase. Udr-

žuje se silou, jíž názorní zpsobem jasným a for-

máln dokonalým trvalost. Spisy, chovající náladu

neb city místní mizejí s módou. Spisy, jež ob-

rážejí v sob psychologický stav celého pokolení,

stojí již výše, však nejvýše vznášejí se ta díla,

v nichž nachází se zobrazen lid v pl neb celém

století neb v celé historické period. Taková díla

musí nutn líiti stav pozoruhodné trvalosti, jenž

musí míti tudíž geologické místo v hlubších vrst-

vách duševních, ponvadž by jej jinak píboj
asu odplavil. A k takovým dílm blíží se aspo
jedna práce Nmcové, Babika. Babická zstane po-

vždy jednou z nejlepších a nejcharakteristitjších

ozdob eské literatury a literatury XIX. století

vbec, jako Nmcová jedním z nejzajímavjších

zjev našeho národního života co spisovatelka

i žena. Jako spisovatelka „obtovavši blahobyt

vrhla se celou silou v klopotný zápas es. lite-

ráta a osvžila jako erstvý, kišálový pramen
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duševní tu pouš, zející v život národním za

onch let reakce a všeobecné stagnace. Jak málo
bylo, pramálo téch, kdož za trapné oné doby tak

jako Nmcová zstali svými a nezlomenými, p-
vodními a plodn innými!" A jako žena?

„Máme stále žíti pro to," praví kdes pí. de

Stael, „co spolenost o nás íká? Nesmí nikdy

naše vlastní myšlení a cítní býti nám vdí
hvzdou? Tak-li tomu jest, máme-li se vespolek

jen napodobiti, pro pak dostalo se každému z nás

vlastního srdce a ducha? Prozetelnost mohla si

pak tohoto luxu ušetiti." Pohledme na ženu Nm-
covou tímto sklem a spatíme, že obraz ženy ne-

zadá obrazu spisovatelky, ukazuje pouze jinou

stránku geniálního ducha jejího. V pravd pro-

rockými slovy napsal o ní kdys Klácel: „Vy však se

mnou cítíte touhu plamennou napomáhati lidstvu,

to jest, eknme to bez okolk, chceme spoliti

všechny v lásce kesanské, v lásce to asto omlou-

vané, ale málo projevované. Musíme sbírati údy
rozvrženého, ukižovaného lovka, až se seberou,

nuž vstane lovk, ale sestro milá, my se toho

nedokáme, a máme proto ustati ? Naopak, vidte

!

Mnohý nám by neporozuml, ano usmí-
val by se nadtakovou eí, ale kdozami-
loval lovka, neume, nýbrž budevnm
žíti." I Božena Nmcová bude záiti jako hvzda
v našem národním život a literatue a z hvzd
minulých i budoucích pracovník bude svítiti vždy

svtlem nejvýše vábným a sympatickým.
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